ocak 2016

www.kamuihalekararlari.com

Eğitimlerimizden haberdar olmak için www.sbkegitim.com kayıt olun!
Eğitimlerimiz

https://facebook.com/sbkegitim
https://twitter.com/sbkegitim

◆ 4734 Kamu İhale Mevzuatı
Eğitim
◆4735 Kamu İhale
Sözleşmeleri Eğitimi
◆ Görevde Yükselme
Eğitimleri

◆ Belediye Eğitimleri
◆ Doğrudan Temin Eğitimi
◆ Özel Sektör Elektronit
İhale Eğitimi
◆ Ekap ve Elektronik İhale
Eğitim Konuları

◆ Belediye ve Meclis Üyeleri
ve Yöneticileri Eğitimleri
◆ 2886 İhale Kanunu Eğitimi
◆ Aday Memur Eğitimi
◆ Mali Hizmetler Birimi
Eğitimleri

kamuihalekararlari.com

kik e dergi

OCAK 2016
Yıl:1 - Sayı :1

BAHADIR KADRON
yönetiminde konular

Memurları ilgilendiren
görüşler Sayfa 10 ve 11’DE
KAMU İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN YÜKSEK
TESPİT EDİLMESİ VE KAMU ZARARI
Bahadır Kadron’nun Yazısı Sayfa 2’DE

Antalya Muratpaşa
Belediyesi

KİK Kararları
örnekleri
Sayfa 3, 4, 5 ve 6’DA

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

Eğitim seminerlerimiz Sayfa 17’DE

Belediyelerle ilgili
mevzuat ve kararlar
Sayfa 12, 13 ve 14’TE

Yargı Kararları
Sayfa 7, 8 ve 9’DA

2

www.kamuihalekararlari.com

Ocak 2016

www.sbkegitim.com

KAMU İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN
YÜKSEK TESPİT EDİLMESİ VE KAMU ZARARI
İşlerimizin yoğunluğu sebebiyle Uzun
zamandır yazılarımıza ara vermiştik, bir
aksilik olmaz ise bundan böyle yazmaya
devam edeceğim.
Kamu ihalelerinin doğru sonuçlanması
açısından en önemli kısmı yaklaşık maliyetin doğru tespitedilmesidir. Bu nedenle
idarelerin “Yaklaşık Maliyet” hesabına
ve doğru hesaplanmasına çok dikkat etmesi gerekmektedir.
4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun:Yaklaşık maliyet başlıklı 9.
maddesinde: “Mal veya hizmet alımları
ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan
önce idarece, her türlü fiyat araştırması
yapılarak katma değer vergisi hariç
olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir
ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir”hükmü bulunmaktadır.
Kamu ihale yönetmeliğinin 7. Maddesi
ise “Yönetmelikte belirlenen esas ve
usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç
yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde,
yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı
ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır”. şeklindedir.
Yaklaşık maliyetin doğru tespiti; ihalenin usulünü, ihaledeki ilanın kaç gün yayınlanacağını, ihaledeki eşik değeri,
ihaleye katılacak isteklilerde aranacak
yeterlik belgelerinin niteliğini,ihaledeki
ekonomik ve mali yeterliliği,ihaledeki iş
deneyim belgesi oranını, yerli istekliye
fiyat avantajı sağlanıp sağlanmayacağının belirleyicisi olduğu kadar sınır değerin doğru tespit edilmesi ile aşırı
düşüksorgulamanın doğru yapılmasının
da belirleyicisidir.
Kısa ve öz olarak belirtecek olursak
yaklaşık maliyet yanlış tespit edilirse,ihaledeki daha sonraki süreçlerde yanlış
gider.

maksızın kullanabilirler.
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin
niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,
b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer
işlerdeki fiyatlar,
c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,
ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması
kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve
ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,
d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe
Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık
Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan
fiyatlar.
Yukarıdaki kanun hükümlerinde görüleceği gibi yaklaşık maliyetin hazırlanması için,kanun şu kadar günde yaklaşık
maliyeti tespit edeceksin diye idareleri
zorlamamaktadır.
Yaklaşık maliyetin doğru hesaplanabilmesi için teknik şartnameye uygun verilmeyen tekliflerin yaklaşık maliyet
hesabının ortalamasına da katılmaması
gerekir.
Esnaf malı alırken para kazanır sözünde olduğu gibi,kamu idareleride yaklaşık maliyeti doğru hazırladığında
kamuya fayda sağlar.

Peki, kanuna göre yaklaşık maliyet
nasıl tespit edilir?

Yukarıdaki sözlerimizi bir örnekle açıklayalım. Bir idarenin yemek ihalesini ele
alalım.İdarenin yemek ihtiyacının
500.000 adet yemek ve verilen tekliflerin
aşağıdaki gibi olduğunu farz edelim.
A firması 500.000 adet yemek *6 tl.
birim fiyat.=3.000.000TL
B firması 500.000 adet yemek * 6.5tl
birim fiyat.=3. 900.000TL
C firması 500.000 adet yemek * 5 .5tl
birim fiyat.=3. 300.000TL
D firması 500.000 adet yemek * 7 tl
birim fiyat.= 4.200.000TL
Dört firmanın ortalaması alındığında,
3.000.000TL+3.900.000TL+3.300.000
TL+4.200.000TL
=14.400.000/4=3.600.000 TL olmaktadır.

Kamu ihale yönetmeliğinin 7. Maddesine göre İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, aşağıda (a), (b),
(c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat
tespit usullerinden birini, birkaçını veya
tamamını herhangi bir öncelik sırası ol-

Yönetmelik,idareler yaklaşık maliyete
ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c),
(ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların
birini, birkaçını veya tamamını herhangi
bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler” diyor.

Bahadır KADRON
Yaklaşık maliyeti yükselten rakamlar
4.200.000TL ile 3.900.000TL olduğundan
bunların çıkarıldıktan sonra yaklaşık
maliyet 3.000.000TL
+3.300.000=6.300.000/2=3.150.000 TL
olmaktadır.
İdarenin aynı malı bundan önceki yıllarda kaç liradan aldığının bilinerek ÜFE
Genel Endeksiyle belirlenen rakamın
güncellenmiş tutarının da göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bir önceki yıl idarenin aynı yemeği günlük 4.5tl
ye aldığını ve ÜFE Genel Endeksiyle
güncellemenin ise 4.80tl olduğunu varsayalım.ÜFE Genel Endeksiyle güncellenen yaklaşık maliyet ise,500.000 adet
yemek*4.80 TL =2.400.000 TL olmaktadır.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi yaklaşık maliyet 3.600.000 tl den, 3.150.000
TL. ve 2.400.000 TL. ye inmektedir.
İdarenin 2.400.000 TL üzerinden ihaleye çıkmasında hiçbir çekince
yoktur.İdarelerin ÜFE Genel Endeksiyle
güncellenen yaklaşık maliyetleri kullanıp
kullanmadıkları ihale yetkilileri tarafından kontrol edilmelidir.Bazı kurumların
yöneticileri ihaleye 3.600.000TL den
çıkıp ihalede verilen teklifte %25 indirim
yapıldığında,biz ihalede %25 indirim sağlattık diye beyanat veriyor. ……
Yukarıdaki örneği sadece yemekhizmet
alımı olarak düşünmeyin diğer mal ve
malzeme alımlarındaki ihalelerdede aynı
hatalar sıkça yapılıyor.
Yazımızın başlığında KAMU İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN
YÜKSEK TESPİT EDİLMESİVE
KAMU ZARARI demiştik. İhalede kamu
zararının varlığı, “yaklaşık maliyet” in
dikkate alınması suretiyle de tespit edilmelidir. “Yaklaşık maliyet” hesabına da
fesat karıştırılmışsa, bu durumda
TCK’nınbazı maddeleri de gündeme gelebilir.
Kamu ihaleleriyle ilgili halkımızı doğru
bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla...
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KİK KARARLARI. ÖRNEKLERİ
İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisinde sabit kurulu çalışır vaziyette 1 adet asfalt plenti”nin
isteklinin kendi malı olma şartınınistenmesi mevzuata uygunmudur? 2013/UY.II-1319
İdarece ihalede İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisinde
asfalt plentinin isteklinin
kendi malı olması şartı getirilmesinin 4734 sayılı Kanun’un
5’inci maddesinde belirtilen
temel ilkelerden rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli
kullanılması ilkelerine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale
işlemlerinin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali
gerekmektedir. İdarece ihalede

İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisinde asfalt plentinin
isteklinin kendi malı olması
şartı getirilmesinin 4734 sayılı
Kanun’un 5’inci maddesinde
belirtilen temel ilkelerden rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması
ilkelerine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale
işlemlerinin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali
gerekmektedir. İdarece ihalede
İstanbul Avrupa Yakası sınır-

ları içerisinde asfalt plentinin
isteklinin kendi malı olması
şartı getirilmesinin 4734 sayılı
Kanun’un 5’inci maddesinde
belirtilen temel ilkelerden rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması
ilkelerine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale
işlemlerinin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali
gerekmektedir.
İdarece ihalede İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisinde

asfalt plentinin isteklinin
kendi malı olması şartı getirilmesinin 4734 sayılı Kanun’un
5’inci maddesinde belirtilen
temel ilkelerden rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli
kullanılması ilkelerine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale
işlemlerinin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali
gerekmektedir.

Teknik Şartname’de tekliﬂerle birlikte sunulması istenilen belgelere İdari Şartname’de bir
yeterlik kriteri olarak yer verilmemesinde uygulama nasıl olmalıdır. 2013/UM.III-829
ihalelerde tekliflerle birlikte
sunulması istenilen yeterlik
belgelerinin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek
için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci
maddesinde belirtilmesi ve
buna ilişkin“Zarf Açma ve
Belge Kontrol Tutanağı”nda
ayrı bir sütun açılması gerekmekte iken, inceleme konusu

geler ve yeterlik kriterlerinin
İdari Şartname’de yer alması
zorunlu tutulmuştur. Bu durumda inceleme konusu işe ait
İdari Şartname’de şikâyete
konu belgelerin yeterlik kriteri
olarak düzenlenmemesi nedeniyle bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi
yapılmasının mümkün olmadığı, belgenin muhtevi olduğu

ihalede Teknik Şartname’de
tekliflerle birlikte sunulması
istenilen belgelere İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri
olarak yer verilmediği, “Zarf
Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda da ayrı bir satır açılmadığı görülmektedir.
4734 sayılı Kanun’un 27’ nci
maddesinin (e) bendinde isteklilerde aranılacak şartlar, bel-

bilgilerin ancak muayene
kabul aşamasında değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda İdari
Şartname’de yer verilmemesi
nedeniyle yeterlik belgesi niteliğini haiz olmadığı anlaşılan
söz konusu belgelerin sunulmamış olması da bir değerlendirme dışı bırakma gerekçesi
teşkil etmeyecektir.

İmalat yeterlilik belgesini tekliﬁ kapsamında sunmayan teklif değerlendirme dışı bırakılması
işlemi mevzuata uygunmudur? 2013/UM.II-181
Mal Alım İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (g) bendinde “Özel
imalat: Piyasada hazır halde
alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas
ve üretim tekniği gerektiren işler” şeklinde tanımlanmış
olup, incelenen ihaleye konu
“Araç Üzerine İtfaiye Ekipmanı Alım İşi” ihalesinin özel

imalat süreci gerektiren mal
alımı ihalesi niteliğinde olduğu, nitekim bu durumun idarece Ekap’tan indirilen ihale bilgileri ön izleme sayfasında da
belirtildiği, yukarıda aktarın
mevzuata uygun olarak özel
imalat süreci gerektiren inceleme konusu mal alımı ihalesinde ilgili odalar tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesinin İdari Şartname’nin mes-

leki ve teknik yeterliğe ilişkin
7.5.5.3’üncü maddesinde idarece ayrıca istenildiği, bu itibarla
isteklilerin mesleki ve teknik
yeterliğe ilişkin olarak söz konusu belgeyi sunmak zorunda
oldukları anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi tarafından
teklif dosyasında, sanayi sicil
belgesi ile kapasite raporu sunulmakla birlikte, ilgili meslek
odası tarafından düzenlenen

imalat yeterlilik belgesinin sunulmadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda aktarılan hükümler ve tespitler neticesinde, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesini teklifi kapsamında sunmayan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme
dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yayım tarihinde süreci devam eden ihalelerle ilgili olarak, eşit tekliﬂerde uygulama nasıl
olmalıdır. 2015/UH.I-2591
Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde “Bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.”
hükmüne yer verildiği, yayım
tarihinde süreci devam eden
ihalelerle ilgili olarak ihale ilan
tarihinde geçerli mevzuata göre
ihale sürecinin sonuçlandırılacağına ilişkin bir düzenlemeye
de yer verilmediği görülmüştür.
Yönetmelik ve Tebliğ ile yapıl-

mış olan söz konusu düzenlemelerin usule ilişkin olduğu,
ihaleye katılımda isteklilerin
yeterliklerine etkisinin bulunmadığı ve isteklilerin teklif hazırlama sürecini etkilemediği
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
“hemen uygulama” ilkesi uyarınca yeni Yönetmelik ve Tebliğ
düzenlemelerinin derhal olay
ve işlemlere uygulanması ge-

rekmektedir.
Bu çerçevede 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri
ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ açıklamaları, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiğin3

den, yürürlük tarihinden itibaren etkili olacaktır. Buna göre,
eşit tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik
ve Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Bu itibarla yukarıda yer verilen Yönetmelik ve Tebliğ değişikliği ile ihalede eşit teklif ve-
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rilmesi durumunda yapılacak
değerlendirmeye ilişkin yeni
düzenlemelerin öngörüldüğü
ve bunların yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu
ihalede idarece eşit tekliflerin
değerlendirilmesinde (teklif geçerlik sürelerinin uzatan eşit
teklif sahibi iki istekli olan …
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……… İnş. Tem. San. ve Tic.
Ltd. Şti. - ………… Grup İnş.
Tem. Gıda Taş. San. ve Tic.
Ltd. Şti İş Ortaklığı ile ………
… İnş. Tem. Güv. Gıd. Akaryak. Med. Elek. Tic. San. Ltd.
Şti. - ………… Elektronik
Med. Tem. Gıda Oto. Ürün.
Paz. San. Dış Tic. Ltd. Şti İş
Ortaklığı) anılan Yönetmelik

hükmünün uygulanması ve
ihalenin yeni hukuki duruma
göre sonuçlandırılması gerektiği neticesine varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, eşit
tekliflerin değerlendirilmesinde
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28 Temmuz 2015 tarihli ve
29428 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yönetmelik hükmünün uygulanması ve ihalenin yeni hukuki duruma göre
sonuçlandırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

isteklinin İhaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde
4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış olduğu durumda 1 puan verilerek değerlendirme
yapılması gerektiği hakkında. 2015/UH.II-2717
ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735
sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam değeri (154.545.654,90 TL)
ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından
(108.963.105,84 TL) fazla olduğu için idare tarafından Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin
a) bendi gereği sıfır (0) puan verildiği,
- Başvuru sahibi adı geçen İş
Ortaklığına idare tarafından
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü
maddesinin b) bendinde anılan
“…ticari merkezinin ilan veya
davet tarihinden geriye doğru
en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari
sınırları içindeki ticaret ve/veya
sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması
durumunda 1 puan...” kriteri
gereği bir (1) puan verildiği,
- Başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın ortakları olan …………
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri
Limited Şirketi ile …………
Güvenlik ve Koruma Hizmetleri
Anonim Şirketi’nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin
(c) bendi gereği ihaleyi yapan
idare olan İstanbul İli (Kuzey)
Anadolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne karşı
ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde yüklenimde bulunmadığından bahisle
hizmet alımı işlerinde işçilerin

ücretlerinin tam ve zamanında
ödenmediğine ilişkin değerlendirme yapılmaya gerek duyulmadığı görülmüştür.

Sekreterliği yanında bağlı sağlık
tesislerinde de çalıştırılacağı,
bağlı sağlık tesislerinin (hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri
vb.) ayrı ayrı ihaleye çıkması yerine söz konusu ihalenin toplu
olarak bağlı oldukları Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılması yoluna gidildiği görülmüştür. 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;
…
İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve
kuruluşları,
…
İfade eder.” hükmü gereği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü
maddesinin (c) bendi ve Kamu
İhale Genel Tebliği’nin
70.1.3’üncü maddesi kapsamında yapılacak eşit teklif değerlendirmesinde anılan “idare” kavramından ihaleyi yapan idare
olan İstanbul İli Anadolu (Kuzey) Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği’nin anlaşılması gerektiği düşünülmektedir.
Netice itibari ile Hizmet Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63. maddesinin (c) bendinde yer alan “…ihaleyi yapan
idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması
durumunda 1 puan…” hükmünde geçen “idare” kavramı
ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin
70.1.3’üncü maddesinde yer

Başvuru sahibinin iddiasına
konu olan Hizmet Alım İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği’nin 63.
maddesinin (c) bendi ile Kamu
İhale Genel Tebliği’nin
70.1.3’üncü maddesi değerlendirildiğinde, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl
içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunulan hizmet
alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit
yapılmamış olması durumunda
1 puan verilmesinin yanında
ihaleyi yapan idareye karşı ilan
veya davet tarihinden geriye
doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere de 1 puan verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan tabloda
ifade edildiği üzere idarenin sadece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü
maddesinin (c) bendine göre değerlendirme yaparak söz konusu
isteklinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl
içinde yüklenimde bulunmadığı
gerekçesi ile puanlamaya gitmeye gerek görmediği tespit edilmiştir.
İdari Şartname ve Sözleşme
Tasarısı incelendiğinde, ihaleye
konu olan özel güvenlik personelinin ihaleyi yapan idare olan
İstanbul İli Anadolu (Kuzey)
Kamu Hastaneleri Birliği Genel

alan “…ihaleyi yapan idareye
karşı ilan veya davet tarihinden
geriye doğru son iki yıl içinde
4735 sayılı Kanun kapsamında
iş yapmamış istekliler ile bu
süre içinde taahhütte bulunmuş
ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir…” açıklamasında yer alan
“idare” kavramını ihaleyi yapan
idare olan İstanbul İli (Kuzey)
Anadolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak değerlendirilmesi gerektiği bahsi
geçen puanlamanın da bu açıklamalar kapsamında yapılmasının mevzuata uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Başvuru sahibi adına idare tarafından 25.06.2013-24.06.2015
tarihleri arası için yapılan sorgulamaya ait tabloda adı geçen Genel Sekreterlik ile yapılan hizmet alımı ihalesi bulunmadığının tespit edilmesine rağmen
başvuru sahibi istekliye Kamu
İhale Genel Tebliği’nin
70.1.3’üncü maddesinde yer
alan açıklama doğrultusunda
puan verilmesi gerekirken puanlama yapılmadığı görülmüştür.
İdare tarafından başvuru sahibi
isteklinin İhaleyi yapan idareye
karşı ilan veya davet tarihinden
geriye doğru son iki yıl içinde
4735 sayılı Kanun kapsamında
iş yapmamış olduğu tespit edildiğinden Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarda anılan açıklaması gereği başvuru sahibi istekliye 1 puan verilerek değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yemek ihalesinde ulaşım, araç, yakıt, amortisman, ilaçlama, temizlik, muayene, sigorta,
nakliye, sözleşme, kıyafet gibi giderlerin yardımcı giderler olarak değerlendirilmesi gerektiği
hakkında 2015/UH.I-2873
“Tebliğ maddelerinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarının hazırlanması ve
idareler tarafından değerlendi-

tiği, bu cetvelde ana çiğ girdi ve
işçilik maliyetleri toplamının
toplam teklife oranının %80
den az ve %95 den fazla olmayacağı, söz konusu oranların

rilmesi aşamalarına ilişkin
açıklamalara yer verildiği, istekliler açıklamalarında Malzemeli Yemek Sunumu Hesap
Cetveline yer vermeleri gerek4

sağlanması durumunda geri
kalan kısımların yardımcı giderler olarak ele alınabileceği
ve bu giderlere ilişkin açıklama
yapılmasına gerek bulunmadı-
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ğı, çiğ girdilerin fiyatlarının
tevsikinde üçüncü kişilerde alınacak fiyat tekliflerinin kullanılamayacağı, Ticaret Borsası,
Hal Fiyatları veya Kamu Kurum Kuruluşlarınca yayınlanmış olan fiyatların kullanılması
gerektiği belirtilmiştir.
İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarenin
10.09.2015 tarihli aşırı düşük
teklif sorgulama yazıları ile sınır değerin altında kalan 4 istekliden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklamalarını verilen süre içerisinde teknik şartnamede belirtilen örnek menüler esas alınmak suretiyle su-
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nulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

verildiği, işçilik giderleri için
Kurumun resmi internet sitesinde yer alan işçilik modülünün kullanıldığı ve hesaplamalara ilişkin çıktılara yer verildiği, 20 gr diabetik piknik reçeli,
sargılı küp şeker, 200 ml bardak sular ve personelin giysi
bedellerine ilişkin üçüncü kişilerden alınmış fiyat tekliflerine
yer verildiği, söz konusu fiyat
tekliflerinin üzerinde SMMM
onaylarının ve Tebliğin
79’uncu maddesinde belirtilen
ibarelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

İhale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu 16.09.2015
tarihli aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklamanın ilk kısmında Tebliğin ilgili
maddesi uyarınca istenilen
Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin hazırlanarak sunulduğu, söz konusu hesap cetveli içerisinde ana çiğ girdi ve
işçilik maliyetleri toplamının,
toplam teklife oranının %91 olduğunun belirtildiği, ana çiğ
girdilerinin birim fiyatlarının
temin edildiği Ticaret Borsalarının ve Hallerin isimlerine yer

Öncelikle, ulaşım, araç, yakıt,
amortisman, ilaçlama, temizlik,
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muayene, sigorta, nakliye, sözleşme, kıyafet gibi giderlerin
Tebliğin 79.2.6’ncı maddesi gereğince yardımcı giderler olarak değerlendirilmesi gerektiği
ve istekliler tarafından bu tür
giderlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek bulunmadığı hususları göz önüne alındığında
başvuru sahibinin bu yöndeki
iddialarının yerinde olmadığı
sonucuna ulaşılmış olup ihale
üzerinde bırakılan isteklinin
yalnızca ana çiğ girdi maliyetlerine ve işçilik giderlerine ilişkin
açıklama yapması gerektiği sonucuna varılmıştır. “diye karar
vermiştir.”

konserve bamya, biber salçası, maya ve pudra şekeri gibi ana çiğ girdilerin f iyat tekliﬁ ile
açıklanmasının mevzuata uygun olmadığı hakkında. 2015/UH.III-2857
isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla Erzurum,
Sivas, Erzincan ve Afyon Ticaret Borsaları ile Adana Toptancı Hali tarafından yayımlanan
fiyatların kullanıldığı, söz konusu fiyatların ihale tarihinden
önceki son 12 ay içerisinde gerçekleşen fiyatlar olduğu, ilgili
bültenlere adı geçen kuruluşların internet sayfası üzerinden
ulaşılabilmesi ve teyidinin yapılabilmesi nedeniyle ayrıca bir
onayın aranmasına gerek bulunmadığı,
Ancak yukarıda yer verilen
Tebliğ açıklamaları uyarınca isteklilerin aşırı düşük teklif
açıklamalarında malzemelerin
fiyatını tevsiki için Ticaret Borsası veya Toptancı Hali fiyatla-

rını kullanmaları halinde ilgili
malın ihale tarihinden önceki
son 12 ayın herhangi bir işlem
gününde gerçekleşen ortalama
fiyatının esas alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Erzurum, Sivas ve Afyon Ticaret Borsaları
fiyatları kullanılarak yapılan
açıklamalarda ise aylık bültenlerde yer alan en düşük fiyatların kullanıldığı, bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata
uygun olmadığı,

dığı tespit edilmiştir.
Yukarıda yer verilen tespit ve
değerlendirmeler çerçevesinde,
ihale üzerinde bırakılan istekli
tarafından sunulan aşırı düşük
teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Açıklama konserve bamya,
bardak su, biber salçası, çokokrem, karbonat, maya, pralin çikolata, pudra şekeri ve sargılı
küp şeker maliyetinin Atisal
Ltd. Şti tarafından düzenlenen
22.07.2015 tarihli fiyat teklifi
ile tevsik edildiği, söz konusu
fiyat teklifinde Tebliğ açıklamaları uyarınca yer alması gereken ibarenin ve meslek mensubu onayının bulunduğu, bununla birlikte Tebliğ’in
79.2.6’ncı maddesinin beşinci
fıkrasında düzenlenen fiyat

Anılan istekli tarafından sunulan açıklamada etli bamya
yemeği içerisinde yer alan konserve bamya yerine taze bamya
ilişkin açıklama sunulduğu, ayrıca söz konusu isteklinin açıklamaları kapsamında şeker girdisine ilişkin olarak herhangi
bir tevsik edici belge sunulma-

teklifi ile açıklama yapılması
hususunun aynı Tebliğ’in
79.2.2’nci maddesinde yer alan
diğer yöntemlerden herhangi
biri ile açıklama yapılmasının
fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı,
fiyat teklifi ile açıklanan konserve bamya, biber salçası,
maya ve pudra şekeri gibi ana
çiğ girdilerin Ticaret Borsası fiyatlarıyla açıklanabilecek girdiler olduğu göz önüne alındığında, isteklinin ana çiğ girdilerinin maliyet tevsiki için doğrudan fiyat teklifi sunmasının
anılan hükme uygun olmadığı
anlaşılmış olup, söz konusu isteklinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile yaptığı açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3 adet en az 15+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun 36 aylık çalışmasının
0,01 TL ile karşılanaması hakkında. 2015/UH.III-2150
İhaleye en düşük teklifi sunan ve teklif tutarları birbirine
eşit olan beş isteklinin teklif tutarları ise 12.576.686,05 TL
olup, bu tutarın 12.576.686,04
TL’si asgari işçilik maliyetinden, geriye kalan tutar ise isteklilerin 3 adet en az 15+1,5
m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun 36 aylık
çalışması için teklif etmiş oldukları bedelden oluşmaktadır.
Başvuru sahibi ise 0,01 TL ile
3 adet en az 15+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp

kamyonunun 36 aylık çalışmasının karşılanamayacağını iddia etmekte olup, ihalelerde
teklif edilen bir fiyata karşılık
gelen işlerin o fiyatla yapılıp
yapılamayacağının değerlendirilmesi ancak aşırı düşük teklif
sorgulaması sonucunda ortaya
konabilmektedir. Bu çerçevede
aşırı düşük teklif sorgulaması
yapılmaksızın teklif edilen fiyata karşılık gelen işlerin o fiyatla
yapılıp yapılamayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin
hukuki temelden yoksun olacağı açıktır.

Yukarıda yer verilen İhale
İlanının 13’üncü ve İdari Şartname’nin 33’üncü ve 35’inci
maddelerinde yer alan ihalenin, Kanun’un 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı ve ihalede teklif edilen fiyatların en düşük olanının
ekonomik açıdan en avantajlı
teklif olarak belirleneceği yönündeki düzenlemeler dikkate
alındığında, aşırı düşük teklif
sorgulaması yapılmaksızın so-

nuçlandırılacak olan ihalede
teklif edilen fiyata karşılık gelen işlerin o fiyatla yapılıp yapılamayacağının incelenemeyeceği anlaşılmış olup, itirazen şikâyete konu hususa ilişkin olarak İhale İlanı ve İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde
gerçekleştirilen idare işlemlerinde herhangi bir mevzuata
aykırılık bulunmadığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna
varılmıştır.”………..

Ortak girişimde ortaklardan birinin teklif mektubunda vergi numarasının yazılı olmaması
elenme sebebimidir… 2011/UH.I-3791
5
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Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru
ve teklif mektuplarının şekli”
başlıklı 53 üncü maddesinde;
“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde
yer alan standart formlar esas
alınarak hazırlanır.
(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun
olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti,
düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin
vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
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e) Ad ve soyadı veya ticaret
unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı
tarafından veya yetki verdikleri
kişilerce imzalanması gerekir.
(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri
bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini
oluşturur.
(5) Teklif mektuplarının şekil
ve içerik bakımından yukarıda
belirtilen niteliklere ve teklif
mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını
değiştirecek nitelikte bir eksik-

lik olarak kabul edilir. Taşıması
zorunlu hususlardan herhangi
birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne
uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü yer almaktadır.
…………… Hiz. Tem. İnş.
Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.- …
…………..Endüstriyel Tem.
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak
Girişimi’nin birim fiyat teklif
mektubunda, ortak girişimin
ortağı olan Emirler Endüstriyel
Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin
vergi numarasının yazılı olmamasından dolayı isteklinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması işleminin,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru
ve teklif mektuplarının şekli”
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başlıklı 53 üncü maddesin 2.(d)
alt bendinde yer alan; “Teklif
mektubunda Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur:” hükmüve 5
inci alt bendinde yer alan; Teklif mektuplarının şekil ve içerik
bakımından yukarıda belirtilen
niteliklere ve teklif mektubu
standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak
kabul edilir. Taşıması zorunlu
hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının
değiştirilmesi, düzeltilmesi
veya eksikliklerinin giderilmesi
gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü
ile oluşturulan mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde mali teklif zarﬂarının ayrı bir dış zarf içinde sunulmamış olması elenme sebebimidir. 2015/UH.III-1819
Danışmanlık hizmet alımı
ihalelerinde mali teklif zarfı ile
teknik teklif zarfının bir araya
getirilerek ayrı bir (üçüncü)
zarfa konulmasındaki temel
amacın tekliflerin sunulması ve
alınmasında kolaylık sağlanması ve ayrı iki zarfın (mali teklif
zarfı - teknik teklif zarfı) sunulması nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklığın önlenmesi olduğu, bu haliyle anılan düzenleme
ile özel bir amacın güdülmediği,
idarenin birbirinden bağımsız
işleyen süreçler olmasına rağmen sırf ihalelerin aynı nitelikte olmasından hareketle pratik
birtakım mülahazalarla bir ihaleye yönelik sunulan teknik
teklif dosyasını isteklinin teklif
sunduğu diğer ihalelerde esas
alınabilmesi şeklinde uygulama
yaptığı, bu şartlar altında söz
konusu ihalelerde esas önemli
olan hususun mali teklif zarflarının 4734 sayılı Kanun’un
51’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan şartları taşıyıp
taşımadığı olduğu, söz konusu
ihalede mali teklif zarflarının
henüz açılmamış ve değerlendirilmemiş olduğu hususları bir
arada değerlendirildiğinde,
2014/77900 İKN’li “ORKA-Tnc
(Tunceli)-2 Sayısal Kadastral
Harita Yapımı” işi ihalesinde
başvuru sahibinin teklifinin sırf
idarenin öngördüğü sayıda teklif zarfı sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmamıştır.

İdarenin birbirinden bağımsız şekilde işlemesi gereken ihale süreçlerini belli ölçüde bir
arada değerlendirmeye yönelik
yapmış olduğu uygulama nedeniyle somut ihale ve itirazen şikayet bağlamında dikkat edilmesi gereken husus; mali teklif
zarflarının üzerinde ad, soyad
veya ticaret unvanı, tebligata
esas açık adres ve teklifin hangi
işe ait olduğu (ihale kayıt numarası) bilgisinin yazılı olup olmadığı ve zarfların yapıştırılan

yerlerinin imzalanarak mühürlenmiş/kaşelenmiş olup olmadığıdır. Bu çerçevede, somut ihalenin gerçekleştirildiği şartlar
altında söz konusu ihalede mali
teklif zarflarının ayrı bir dış
zarf içinde sunulmamış olmasının, Kanunun temel ilkelerine
ve özellikle de saydamlık ve güvenirlik ilkelerine aykırılık
oluşturmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru
sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

6

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin
2014/77900 İKN’li “ORKA-Tnc2 Sayısal Kadastral Harita Yapımı” işi ihalesinde değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan
sonraki işlemlerin mevzuata
uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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YARGI KARARLARI
İHALENİN GEÇİCİ VE KESİN KABULÜNDEN SONRA İHALEDEN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ HAKINDA
DANIŞTAY 13. Daire
ESAS: 2014/234
KARAR: 2014/1194
İstemin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 29/11/2013 tarih ve E:2013/146,
K:2013/1794 sayılı kararının; davacı şirketin bir
yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka
uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
……………… Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce,
Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve
dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya
tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı şirketin bir yıl süreyle tüm ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin
04.01.2013 tarih ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali
istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Sosyal
Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürlüğü hizmet binası ikmal inşaatı işinin davacı firma ve iş ortağı … İnşaat Nakliyat Elektrik ve Telekom
Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne ihale edilmesi ile
22.10.2008 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,
31.08.2009 tarihinde geçici kabulün yapıldığı
ve 24.11.2009 tarihinde onaylandığı, bunun
üzerine 09.12.2009 tarihinde binanın hizmet
vermeye başladığı, 28.10.2010 tarihinde kesin
kabulün yapılarak onaylandığı, 06.04.2012 tarihinde davalı idare teknik elemanlarınca düzenlenen tutanakla teras çatılardan su
sızmalarının olduğu, granit seramik döşeme
kaplamalarında ve fayans duvar kaplamalarında kabarma ve patlamalar olduğu, asansör
kuyusunda su birikintisi ve kuyu duvarlarında
kabarmalar olduğu, bina çevresindeki tretuarların çöktüğü, düşey kaplama taşlarının yerinden oynayarak düştüğünün tespit edilmesi
üzerine, idare tarafından Bolu 2. Sulh Hukuk
Mahkemesinde tespit yaptırıldığı; 03.07.2012
tarihli bilirkişi raporunda bu hususların tespit
edildiği, işçilik ve malzeme ile yüklenici hatası
olduğunun tespit edildiği ve 8.818,81-TL maliyet çıkarıldığı; bunun üzerine davacı firmanın
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun
"Yasak Fiil ve Davranışlar" başlıklı 25. maddesinin (c, d, f) fıkraları ve 26. maddesi gereğince
davalı idarece bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, bakılan davanın söz konusu işlemin iptali
istemiyle açıldığı; olayda, davalı idarece sözleşmenin sona ermesinden ve geçici ve kesin
kabuller yapıldıktan sonra davacının yasaklandığı görüldüğünden bu aşamada 4735 Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Yasak Fiil ve
Davranışlar" başlıklı 25 ve 26. maddeleri gereğince davalı idarece yasaklama kararı verilemeyeceği sonucuna ulaşılmakla, davacının
hileli ve ayıplı imalat yaptığından bahisle idarece bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk
görülmediği, kaldı ki dava dosyasındaki belgelerden Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde

devam eden E:2012/358 sayılı dava dosyasında da davalı idarece 4735 sayılı Kanun'un
27. maddesi gereğince yasaklama talebinde
bulunulduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin
iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
4735 sayılı Kanun'un 26. maddesinin birinci
fıkrasında, "25'inci maddede belirtilen fiil veya
davranışlarda bulundukları tespit edilenler
hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine
göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla
kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2'nci ve 3'üncü
maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili
veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir
bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan
idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel
idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik,
müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı
tarafından verilir.", 27. maddesinin birinci fıkrasında ise, "İş tamamlandıktan ve kabul işlemi
yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi,
25'inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden
fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya
tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece
26'ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar
bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan
mahkeme kararıyla 26'ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar." kuralına yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 30. maddesinde, yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerinin, yapının
fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı
gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de
on beş yıl süreyle müteselsilen sorumlu oldukları, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre
yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin
ettirileceği, ayrıca haklarında 27'nci madde
hükümlerinin de uygulanacağı kurala bağlamıştır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; 4735 sayılı Kanun'un 27. maddesinde, suç
teşkil eden fiillere ilişkin olarak, işin tamamlanıp kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa bile, anılan Kanun'un 25'inci
maddesinde sayılan ve suç teşkil eden fiil veya
davranışlarda bulunulmuşsa, cezai sorumluluğunun yanı sıra; idarenin 26. maddeye göre
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yasaklama kararı verebileceği, ayrıca mahkeme tarafından da yasaklama kararının verilebileceği, mahkemece verilen bu
yasaklamanın ise, idare tarafından verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanacağı, bununla etkili bir yasaklama
verilmesinin sağlanmak istenildiği, yine 30.
madde ile de 27. maddeye atıf yapılarak yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri
nedenlerle yasaklama kararı verilebileceği sonucuna varılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden; Sosyal Güvenlik
Kurumu Bolu İl Müdürlüğü hizmet binası ikmal
inşaatı işinin davacı firma ve iş ortağı … İnşaat
Nak. Elk. ve Tel. San. Ltd. Şti.'ne ihale edilmesi
ile 22.10.2008 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, geçici kabulün yapıldığı ve 24.11.2009 tarihinde onaylanıp binanın hizmet vermeye
başladığı, 28.10.2010 tarihinde kesin kabulü
yapılarak onaylandığı; 06.04.2012 tarihinde
davalı idarenin teknik elemanlarınca düzenlenen tutanakla, teras çatılardan su sızmalarının
olduğu, granit seramik döşeme kaplamalarında ve fayans duvar kaplamalarında kabarma ve patlamalar olduğu, asansör
kuyusunda su birikintisi ve kuyu duvarlarında
kabarmalar olduğu, bina çevresindeki tretuarların çöktüğü, düşey kaplama taşlarının yerinden oynayarak düştüğünün tespit edilmesi
üzerine idare tarafından Bolu 2. Sulh Hukuk
Mahkemesi'nde tespit yaptırıldığı; bilirkişi raporunda da aynı hususların tespiti yapılarak işçilik ve malzeme ile yüklenici hatasından
kaynaklandığının belirtildiği ve buna ilişkin
maliyet çıkarıldığı; bunun üzerine davacı şirketin 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun
"Yasak Fiil ve Davranışlar" başlıklı 25. maddesinin (c, d, f) fıkraları ve 26. maddesi gereğince
davalı idarece bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin tesis edildiği
anlaşılmaktadır.
İşin geçici ve kesin kabulünün yapılmış olması sözleşmenin uygulanması aşamasında
yasak fiil ve davranışların gerçekleşmesi halinde idarece yasaklama kararı uygulanabilmesine engel oluşturmayacağından, olayda söz
konusu fiil ve davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği irdelenerek dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun tespit edilmesi
gerekmektedir.
İdare tarafından iddia edilen yasaklamayı
gerektiren fiiller sözleşmenin uygulanması sürecinde meydana gelen fiiller olduğundan, geçici ve kesin kabulden sonra tespit edilmiş olsa
dahi idarece yasaklama işlemi tesis edilebileceğinden, Mahkeme tarafından fiillerin sübuta
erip ermediği noktasında değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, idarenin sözleşmenin sona ermesinden ve kabuller
yapıldıktan sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Yasak Fiil ve Davranış-
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lar" başlıklı 25 ve 26. maddeleri gereğince yasaklama kararı veremeyeceği gerekçesiyle
dava konusu işlemin iptal edilmesinde hukuka
uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 2. İdare
Mahkemesi'nin 29.11.2013 tarih ve E:2013/146,
K:2013/1794 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan
Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ
tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,
27.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yasaklı durumda bulunan kişinin imzasıyla
ihaleye teklif veren davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı.
: Karar No
: 2014/MK-70
1. Ankara 3’üncü İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararına Kurumca itiraz edilmesi üzerine Ankara Bölge
İdare Mahkemesinin 08.05.2013 tarihli ve Y.D.
İtiraz No:2013/2189 sayılı kararında “Dava konusu işlem davacı şirketçe ihaleye verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici
teminatın irat kaydedilmesi ve davacı şirketin
ihalelerden yasaklılık işlemlerinin başlatılması
hususunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesi
kısımlarından oluşmakta olup, işlemin tesisi
sürecinde işleme dayanak alınan 4734 sayılı
Yasanın ilgili hükümlerinin bir kısmında değişiklik yapıldığından işlemin davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici
teminatın irat kaydedilmesi kısmının ayrı, davacı şirketin ihalelerden yasaklılık işlemlerinin
başlatılması hususunun ihaleyi yapan idareye
bildirilmesi kısmının ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
İhalenin yapıldığı 17.09.2012 tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan 4734 sayılı Yasanın yukarıya alıntısı yapılan hükümlerine göre, ihale tarihinden önce hakkında Ankara 1. Ağır Ceza
Mahkemesinde açılmış olup ihalenin yapıldığı
tarih itibariyle devam etmekte olan dava bulunan Özgür Kalkan adlı kişinin doğrudan ya da
dolaylı olarak kendisi ya da başkaları adına hiç
bir şekilde kamu ihalelerine olanak bulunmadığı, dava konusu olayda ise bu yasağa rağmen Özgür Kalkan’ın davacı şirket adına
ihaleye katıldığı ve teklif verdiği ihtilafsız olduğundan ihale komisyonunca ihaleye teklif
veren isteklilerin tekliﬂerinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri
göz önünde bulundurularak değerlendirme
yapılması gerektiğinden, ihale tarihi itibariyle
yürürlükte olan mevzuata göre yasaklı durumunda bulunan adı geçen kişinin imzasıyla
ihaleye teklif veren davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın
irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır.
Dava konusu işlemin davacı şirketin ihalelerden yasaklanması işlemlerinin başlatılması hususunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesi
kısmına gelince; her ne kadar ihalenin yapıldığı
tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat

Ocak 2016
uyarınca hakkında devam etmekte olan dava
olduğu için ihalelere katılmaktan yasaklı durumda olan ……………..KALKAN vasıtasıyla ihaleye katılan davacı şirket hakkında 4734 sayılı
Yasanın 58. Maddesi uyarınca yasaklılık işlemlerinin başlatılması hususunun ihaleyi yapan
idareye bildirilmesi kararı verilmiş ise de; dava
konusu işlemin tesis edildiği 12.12.2012 tarihinden önce 10.11.2012 tarihli, 28463 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6359
sayılı Yasanın 1.maddesi ile 4734 sayılı Yasanın
11. maddesinin birinci fıkrası (a) bendine "idarelerce veya mahkeme kararıyla" ibaresinin eklenmesinden sonra, ihalelerden yasaklı olmak
için idarelerce veya mahkeme kararıyla bu
yönde alınmış bir yasaklama karan bulunması
gerektiği, hakkında dava açılmış olmasının bir
kişinin ihalelerden yasaklı olması sonucunu
doğurmadığı, buna göre; her ne kadar, ihalenin yapıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan
yasa hükümlerine göre hakkında devam eden
dava bulunan kişinin ihalelere herhangi bir şekilde katılması halinde ihaleye katılan ve adına
ihaleye katılmanın ihalelerden yasaklanması
mümkün bulunmakta idiyse de ihaleyi yapan
idarece belirtilen dönemde davacı şirket ve
şirket adına ihaleye teklif veren Özgür Kalkan
hakkında bu yönde bir işlem başlatılmadığı,
davalı idare tarafından ise 4734 sayılı Yasanın
mezkur hükmünde yapılan değişiklik ile yasaklılığın idarelerce veya mahkeme kararıyla bu
yönde bir karar alınmış olması koşuluna bağlanmasından sonra tesis edilmiş olan dava konusu kararla alındığı dikkate alındığında dava
konusu işlemle yasaklılık işlemlerinin başlatıldığı tarihte davacıya atfedilen fiilin yasaklanma nedeni olmaktan çıktığı ve yasaklanma
işleminin tesis edildiği tarihten itibaren ileriye
yönelik olarak uygulanan bir ceza niteliğinde
olduğu, ceza hukukunun genel prensiplerine
göre ise kişilerin lehine olan yasal düzenlemelerden ilgililerin yararlandırılması gerektiği hususları birlikte dikkate alındığında dava konusu
işlemin davacı şirket hakkında ihalelerden yasaklılık işlemlerinin başlatılması için ihaleyi
yapan idareye bildirimde bulunulması kısmında hukuka uyarlık bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle; davalı itirazının kısmen KABULÜNE; yürütmenin durdurulması
talebinin kabulüne yönelik olarak Ankara 3.
İdare Mahkemesi'nce verilen 22/03/2013 gün
ve E:2013/121 sayılı kararın davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın irat kaydedilmesi kısmının
KALDIRILMASINA; dava konusu işlemin bu
kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından bu
kısma yönelik yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE, itiraza konu kararın davacı şirketin kamu ihalelerinden yasaklanması
işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kısmına yönelik itirazın REDDİNE,”şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 3’üncü İdare Mahkemesinin
22.03.2013 tarihli ve E:2013/121 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararın kısmen kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın
27’nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin kısmen reddine ilişkin 08.05.2013 tarihinde
Oybirliği ile alınan karar üzerine,
Kamu İhale Kurulu’nun 17.07.2013 tarih ve
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2013/MK-230 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale
Kurulunun 13.05.2013 tarih ve 2013/MK-135 sayılı Kararının, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın
irat kaydedilmesine ilişkin kısmının iptaline,
2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun
54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c)
bendi gereğince, başvuru sahibinin teklifinin
değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin kısmına yönelik başvurunun reddine,” karar verilmiştir.
Bu defa, Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nin
13.11.2013 tarihli E:2013/121 ve K:2013/1876 sayılı kararında“Dava konusu işlem, davacı şirketçe ihaleye verilen teklifin değerlendirme
dışı bırakılmasına, geçici teminatın irat kaydedilmesine ve davacı şirketin ihalelerden yasaklılık işlemlerinin başlatılması hususunun ihaleyi
yapan idareye bildirilmesi kısımlarından oluşmakta olup, işlemin tesisi sürecinde işleme dayanak alınan 4734 sayılı Yasanın ilgili
hükümlerinin bir kısmında değişiklik yapıldığından işlemin davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılma kısmının ayrı, geçici
teminatın irat kaydedilmesi kısmının ayrı, davacı şirketin ihalelerden yasaklılık işlemlerinin
başlatılması hususunun ihaleyi yapan idareye
bildirilmesi kısmının ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
6359 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile
haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle yargılama sonuna kadar Kanun
kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların
ihalelerine katılamayacak durumda olanların,
4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamı dışına çıkartılmış olması
karşısında, geçici teminatın gelir kaydedilmesi
işleminin dayanağı kuralda lehe düzenleme
yapılması sebebiyle ortaya çıkan yeni hukuki
durumun dikkate alınması gerekmektedir.
Bu durumda, davacı şirketin, hakkında
devam etmekte olan dava olduğu için ihalelere
katılmaktan yasaklı durumda olan ……………..
Kalkan vasıtasıyla ihaleye katılması nedeniyle,
davacının ihaleye katılım aşamasında sunmuş
oldukları geçici teminat gelir kaydedilemeyeceğinden, davacı şirketin geçici teminatının
gelir kaydedilmesi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale
Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk
bulunmamaktadır.
Dava konusu işlemin davacı şirketin ihalelerden yasaklanması işlemlerinin başlatılması hususunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesi
kısmına gelince;
Her ne kadar ihalenin yapıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca
hakkında devam etmekte olan dava olduğu
için ihalelere katılmaktan yasaklı durumda
olan ……………. Kalkan vasıtasıyla ihaleye katılan davacı şirket hakkında 4734 sayılı Yasa’nın
58. maddesi uyarınca yasaklılık işlemlerinin
başlatılması hususunun ihaleyi yapan idareye
bildirilmesine karar verilmiş ise de; dava konusu işlemin tesis edildiği 12.12.2012 tarihinden
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önce 10.11.2012 tarihli, 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6359 sayılı Yasa’nın 1. maddesi ile 4734 sayılı Yasa’nın
11.maddesinin birinci fıkrası (a) bendine “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresinin eklenmesinden sonra, ihalelerden yasaklı olmak
için idarelerce veya mahkeme kararıyla bu
yönde alınmış bir yasaklama kararı bulunması
gerektiği, hakkında dava açılmış olmasının bir
kişinin ihalelerden yasaklı olması sonucunu
doğurmadığı, buna göre; her ne kadar, ihalenin yapıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan
yasa hükümlerine göre hakkında devam eden
dava bulunan kişinin ihalelere herhangi bir şekilde katılması halinde ihaleye katılan ve adına
ihaleye katılınanın ihalelerden yasaklanması
mümkün bulunmakta idiyse de ihaleyi yapan
idarece belirtilen dönemde davacı şirket ve
şirket adına ihaleye teklif veren Özgür Kalkan
hakkında bu yönde bir işlem başlatılmadığı,
davalı idare tarafından ise 4734 sayılı yasanın
mezkur hükmünde yapılan değişiklik ile yasaklılığın idarelerce veya mahkeme kararıyla bu
yönde bir karar alınmış olması koşuluna bağlanmasından sonra tesis edilmiş olan dava konusu kararla alındığı dikkate alındığında dava
konusu işlemle yasaklılık işlemlerinin başlatıldığı tarihte davacıya atfedilen fiilin yasaklanma nedeni olmaktan çıktığı ve yasaklanma
işleminin tesis edildiği tarihten itibaren ileriye
yönelik olarak uygulanan bir ceza niteliğinde
olduğu, ceza hukukunun genel prensiplerine
göre ise kişilerin lehine olan yasal düzenlemelerden ilgililerin yararlandırılması gerektiği hususları birlikte dikkate alındığında dava konusu
işlemin davacı şirket hakkında ihalelerden yasaklılık işlemlerinin başlatılması için ihaleyi
yapan idareye bildirimde bulunması kısmında
da hukuka uyarlık bulunmamıştır.
Dava konusu kurul kararının davacı şirketin
teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğuna ilişkin kısım bakımından ise;
İhalenin yapıldığı 17.09.2012 tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan 4734 sayılı Yasanın yukarıya alıntısı yapılan hükümlerine göre, ihale tarihinden önce hakkında Ankara 1. Ağır Ceza
Mahkemesinde açılmış olup ihalenin yapıldığı
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tarih itibariyle devam etmekte olan dava bulunan Özgür Kalkan adlı kişinin doğrudan ya da
dolaylı olarak kendisi ya da başkaları adına
hiçbir şekilde kamu ihalelerine katılmasına olanak bulunmadığı, dava konusu olayda ise bu
yasağa rağmen Özgür Kalkan’ın davacı şirket
adına ihaleye katıldığı ve teklif verdiği ihtilafsız
olduğundan ihale komisyonunca ihaleye teklif
veren isteklilerin tekliﬂerinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat hükümleri göz
önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiğinden, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuata göre yasaklı durumda
bulunan adı geçen kişinin imzasıyla ihaleye
teklif veren davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmamıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek,
dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.
bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanan iş deneyim belgesinin kabul
edilmeyeceği HAKKINDA
: Karar No
: 2014/MK-61
1- Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 24.12.2013
tarih ve E:2013/991 ve K: 2013/2144 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden; Ankara İl
Özel İdaresi tarafından 8.3.2013 tarihinde açık
ihale usulü ile yapılan "Etimesgut Anadolu
(Topçu Mahallesi) Lisesi Yapım İşi” ihalesinde
ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.5.1. maddesi
gereği olarak davacılardan Barış İnşaat Taah.
Gıda Tic. ve San Ltd. Şti.'nin ihale konusu iş ve
benzer iş ile ilgili deneyimini tevsik etmek
amacıyla sunduğu, Çankaya Belediyesi İmar
Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan
“27371 ada 2 parsel konut inşaatı” ile ilgili iş bitirme belgesinde belge tutarının 533.400,00
TL olması üzerine, idarece Çankaya Belediyesinden işin tutarıyla ilgili bilgi istenildiği, gelen
cevabi yazıya göre söz konusu tutarın yapı inşaat alanının 1778 m2 ve 2003 yılı lll.sınıf B gurubu yapıların yaklaşık birim maliyetinin
300,00.-TL olduğu dikkate alınarak bulunduğunun bildirilmesi üzerine, idarece iş deneyin
belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak
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gerçekleştirilen yapım işi için düzenlenmiş olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.1.
maddesinde yer alan, yapılacak iş karşılığı bir
bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri
için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin, 4734
sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde iş deneyimini tevsik eden belge olarak
kullanılamayacağı yolundaki hüküm uyarınca
davacının teklifinin reddedildiği, davacının
teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun da, Kamu İhale Kurulu'nun 12.6.2013
tarih ve 2013/UY.III-2440 sayılı kararı ile, iş deneyim belgesinin yaklaşık maliyet üzerinden
gösterilemeyeceği gerekçesiyle 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 54. maddesinin 10.
Fıkrasının( c) bendi gereğince reddi üzerine,
bu kararın iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davacı şirketler tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, Noter tarafından düzenlenmiş
olan 21.10.2002 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayandığı, sözleşmede herhangi bir
bedelin bulunmadığı görülmektedir.
Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi
ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden,
21.11.2008 günlü ve 5812 sayılı Kanunun 13.
Maddesiyle değişik 4734 sayılı Kanunun 10.
Maddesinin 1/b-2 fıkrasında ve Kamu İhale
Genel Tebliği’nin 42.1 maddesinde; iş deneyim
belgesinin, bedel içeren bir sözleşmeye dayanması gerektiği, bedel içermeyen kat karşılığı
inşaat sözleşmesine dayanan iş deneyim belgesinin kabul edilmeyeceği hükme bağlandığından, davacı Ortak Girişim tarafından
sunulan iş deneyim belgesinin herhangi bir
bedel içermediği, iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak
gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden, ihalede iş deneyimini tevsik edici belge
olarak kullanılamayacağından, davacı Ortak
Girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale
Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı
” gerekçesiyle “davanın reddine” karar verilmiştir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE SADECE MÜDÜRLÜK GöREVİNİ YÜRÜTEN ORTAKLAR İÇİN İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE
ÇALIŞTIğINA DAİR BELGENİN ARANMAYACAğI HAKKINDA
Danıştay 13. Daire
Esas: 2015/3056
Karar: 2015/3080
Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki
belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül
ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi
hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:
Dava; İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita
Daire Başkanlığı'nca 09.04.2008 tarihinde yapılan “Küçükkuyu/Çanakkale Sayısal Halihazır
Harita İşi” ihalesinin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu
İhale Kurulu'nun 12.08.2008 tarih ve
2008/UH.Z-3354 sayılı kararının iptali istemiyle
açılmış; İdare Mahkemesi'nce, Dairemizin

27.01.2014 gün ve E:2009/5359, K:2014/142 sayılı bozma kararına uyularak; Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği'nin 43. maddesi uyarınca,
limited şirketlerde müdür olan ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi hâlinde
bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair
belge aranmayacağının belirtilmiş olması karşısında, teknik müdür olan ...'ün sınırlı da olsa şirketi temsile yetkili olduğu, bu konuda ilgili
Yönetmelikte ayrım yapılmadığından söz konusu kişinin isteklinin bünyesinde çalışacağına
dair belgenin aranmayacağı sonucuna varıldığı,
davacı ortaklığın anahtar teknik personelle ilgili
istenilen şartları yerine getirmiş olması nedeniyle, anılan ortaklığın değerlendirme dışı bıra9

kılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında
hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle
dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu
karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara
2. İdare Mahkemesi'nin 26.03.2015 tarih ve
E:2015/120, K:2015/424 sayılı kararında, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.
maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme
kararının ONANMASINA;
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Memurları ilgilendiren görüşler
İl Özel İdaresinde 15/08/2012 tarihinden itibaren Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı kadroda aday
memur olarak görev yapmakta olan… ’un başka bir Kurumda geçici süreli görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin. (06/12/2012- 18986)
… İl Özel İdaresinde 15/08/2012 tarihinden itibaren Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı kadroda aday memur
olarak görev yapmakta olan …. ’un Kurumunuzda geçici süreli görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve
eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinde;
“Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan
edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca
memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki
yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday
memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü, 55 inci maddesinde; “Aday
olarak atanan memurların önce bütün
memurların ortak vasıfları ile ilgili temel
eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve
Devlet memuru olarak atanabilmeleri için
başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı
kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar

Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Mezkur Kanununun ek
8 inci maddesinde; “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda
belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a)Yurtdışında görevlendirilen güvenlik
görevlileri hariç olmak üzere, memurun
görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin
4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş
bir kadronun bulunması şarttır.
b)Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri
kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen
memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını
kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam
eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir
yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici
görevlendirme süresi en çok iki yıldır; ge-

rekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına
kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında
memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde
kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar
geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”
hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin 1
inci fıkrasının (a) bendi uyarınca memurun görevlendirileceği kadroların 1,2, 3
veya 4 üncü derece olma şartı bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca; aday devlet memurlarının memuriyete giriş derece ve kademeleri
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlendiği ve memurların adaylıkları hususunda belirlenen zorunlu
eğitimlerine ilişkin hükümler ile görevlendirileceği kadroların 1-4 oluşu dikkate
alındığında Anılan Kanunun ek 8 inci
maddesi uyarınca kurumlar arası geçici
olarak görevlendirilmelerinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilebileceği hk. (19.Bülten-39. Sayfa)
Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat
esas alınarak gerçekleştirilebileceği hususunda Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
Devlet memurlarının asli görevlerinin yanında geçici olarak hangi görevleri yerine
getirebilecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkur Kanunun Ek 8 ve Ek 9 uncu
maddelerinde “geçici süreli görevlendirme”, 86 ncı maddesinde “vekalet görevi”, 87 ve 88 inci maddelerinde ise “ikinci
görev” düzenlenmiş bulunmaktadır.
657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesinde, bu Kanuna tabi memurların 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2
nci maddesi kapsamına giren kurumlarda
geçici süreli olarak görevlendirilebileceği
hususu düzenlenmiş olup, bu görevlendirmenin nasıl yapılacağına ise Ek 9 uncu
maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede,
geçici görevlendirmenin memurun muvafakatı ile olacağı, 2 yılı geçemeyeceği, görevlendirilen memurların aylıklarını
görevlendirildikleri kadrodan alacakları ve
bu kadronun haklarından yararlanacakları, ayrıca Devlet Personel Başkanlığının

uygun görüşünün alınmasının gerekeceği
hüküm altına alınmıştır.
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde,
memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden
uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici
olarak ayrılmaları halinde, yerlerine
kurum içinden veya diğer kurumlardan
vekil atanabileceği, ayrıca boş kadrolara
ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde
memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.
Mezkur Kanunun 88 inci maddesinde
de, bu Kanuna tabi memurlardan hangilerine ne tür görevlerin ikinci görev olarak
verilebileceği, 87 nci maddesinde ise hangi
görevlerin ikinci görev olarak verilemeyeceği hususu düzenlenmiş bulunmaktadır.
Belirtilen durumlar dışında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin açık bir düzenleme yer
almamaktadır. Bununla birlikte asli görevleri ile ilgili olarak memurların kurum
içinde geçici olarak görevlendirilebilmelerine aykırı bir husus da bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memur10

ları Kanununun 11 inci maddesine göre
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve
amirler tarafından verilen görevleri yerine
getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve
doğru yürütülmesinden amirlerine karşı
sorumludurlar. Bu hüküm gereğince Devlet memurları amirlerin verdiği kanuna
uygun sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
657 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin
1 inci fıkrasında “Hiçbir memur sınıfının
dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm
ile Devlet memurlarının kamu hizmetlerindeki belirli kadrolarda, sınıfına ve sınıfı
içindeki derecesine uygun görevlerde çalıştırılmasının zorunlu kılınması ve böylece
keyfi görevlendirmelerin önlenmesi amaçlanmıştır.
Yukarıda belirtilen hususlar dışında memurların geçici olarak görevlendirilmesine
ilişkin olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol
masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü
maddesinde “Aşağıda gösterilen memur ve
hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı
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olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve
hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya
vazife mahalli ile istasyon, iskele veya
durak arasındaki nakil vasıtası masrafları
da ayrıca tediye olunur:
1- Birinci maddede yazılı kurumlara ait
bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten
yurt içinde veya dışında başka bir yere
gönderilenlere;
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olarak yurt içinde başka bir yere gönderilenlere geçici görev harcırahı olarak yol
masrafı ile yevmiye verileceği hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde ve gerekli koşulların var-
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lığı halinde memurların kurum içinde
amirlerince bir görevin ifası için geçici olarak görevlendirilebilecekleri, bu görevlendirmenin memurun asli görevi ile ilgili
olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi
anlayışı çerçevesinde süresinin tespit edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

2-Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi
kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık
veya davalı olarak (işten el çektirilmiş
olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;
3- Memuriyet merkezlerinin bulunduğu
mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten
gönderilenlere;
4- Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir
yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);
5- Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.” denilmekte olup, mezkur Kanunun kapsamına dahil kurumlara ait bir
görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici

Yıllık iznin kısım kısım kullanımı ve yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilip verilemeyeceği hk.
(04/04/2011-3419)
Yıllık izinler ile mazeret izinlerinin kullanımı ve sürelerin hesaplanması ile ilgili
hususlarda Başkanlığımız görüşünün
talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
‘İzin’ başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet
memurları, bu kanunda gösterilen süre ve
şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmüne 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan
on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20
gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30
gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş
ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmüne 103 üncü maddesinde de;
"Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım
kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki
yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile
bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

(C) fıkrasında ise; “(A) ve (B) fıkralarında
belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon
şefi tarafından, birim amirinin muvafakati
ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on
gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on
gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. ” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre
kısım kısım kullanılabileceği belirtilerek

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık
ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca
yıllık izin verilemez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla
çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine
ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. " hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun 104
üncü maddesinde doğum, ölüm, evlilik ile
ilgili mazeret izinleri düzenlenmiş olup,
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zaman bakımından idareye takdir yetkisi
tanınmış olup, 1-2 gün yıllık izin talebinde
bulunan personele bu süreler kadar izin
verilmesine engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, mezkur Kanunun 104
üncü maddesinin (C) fıkrasında yer verilen mazeret izninin, yıllık izne ilave bir
izin gibi görülmemesi gerektiği, yıllık izin
hakkı olan personele bazı istisnai durumlarda anılan madde kapsamında mazeret
izni verilmesi mümkün olmakla birlikte
amirin bu konuda takdir yetkisinin olduğu, takdir yetkisi kullanılırken mazeretin niteliği ile birlikte ilgilinin yıllık izin
hakkının olup olmadığı hususunun da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
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Belediyelerle ilgili mevzuat ve kararlar
Arsa Satış İhale Kararını Onaylayan Belediye Başkanının karar
pulu kesintisi yapılmamasında sorumluluğu. HAKKINDA

SAYIŞTAY 5. DAİRE KARARI
KARARTARİHİ: 29.01.2013
2886 sayıh Devlet İhale Kanununun
45. maddesi hükmüne göre açık İhale
suretiyle ...-TL'ye ...Petrol Turizm Ltd.
Şti.'ne satışı yapılan vc 29.03.2011 tarih
ve 320 sayılı encümen karan ile karara
bağfanan "...Mahallesi ... nolu parsel satışı" ile ilgili işlemde karar pulu kesintisinin yapılmamasıyla ilgili olarak;
488 Sayılı Damga Vcrgisi Kanununun "Konu" başlıklı 1 inci maddesİnde;
"Bu Kanuna ekli (1) sayıb îabloda yazılı kağitlar Damga Vergisine tabidir.
Bu kanundaki kağıîlar terimi, yazılıp
imzalamak veya İmza yerjne geçen bir
işaret konmak suretİyİe düzenlenen ve
herhangi bir hususu ispat veya belli etmek içİn ibraz edilebilecek olan (Değişik: 5228/59-4/a md.) (Yürürlük:
31.7.2004) belgeler ile elektronik imza
kullanıimak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik verİ şeklindc oluşturulan belgeleri İfade eder" denmektcdir.
Aynı kanunun "Mükellef' başlıklı
3'üncü maddesinde de;
"Damga vergisİnin mükellefi kağıtları
imza edenlerdir.
Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemİere ait kağıtlann Damga Vergisini
kişiler ödcr" ifadesi yer almaktadır.
Rcsmİ daircler ise kanunun 8'incİ
maddesinde "Bıı Kanunda yazıh resnıi

daireden maksat, (5766 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin (a) bendiyle değişen ibarc, Yürürlük: 06.06.2008)genel
ve özel bütçeü İdarelerle(*), il özel idarelerİ, bclediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işlelmelcr resmi daİre sayılmaz" şeklİnde tanımlanmıştır.
Aynı kanununun "Nispet" başlıklı
14'üncü maddesi;
Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesİ halinde artan
miktar aym nispette vergiye tabidir.
Bunlann devri halinde aslından alman
verginin dörtte biri atmır" şeklinde düzenlenmiş olup, "Resmi Daİrelerin
Mecburiyeti" başlıkh 26'ncı maddesinde
de; "Resmi dairclerin ilgili memurlan
kendilerine ibraz cdilen kağıtlarm
Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç
ödenmemiş veya noksan ödennıiş olanlan bir tutanakla tespit etmeye veya
bunları tutanağı düzenlemek üzere,
vergi dairesine göııdcrmeye mecburdurlar" ifadesine yer verilmiştir.
Bu itibarla, 2886 sayılı Dcvlet Ihale
Kanununun 45. maddesİ hükmüne
göre açık ihale suretiyle ...-TL'ye - Petrol Turİzm Ltd. Ştİ.'ne satışı yapılan ve
29.03.2011 Tarih ve 320 Sayıh encünı-

en kararı İle karara bağlanan "...Mahallesi ... noluparsel satışı" ile ilgili işlemde; 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
uyarınca almması gereken damga vergisİnîn ahnmaması sonucunda oluşan
(... x %0,495) ...-TL kamu zarannm, satış kararmı onaylayan ... (Belediye Başkanı) ve eııcümen karannda satış ve
tapu işlemlerini yasal düzenlemelere
uygun olarak yapmaya yetki verilen ...
(Emlak İstimlak Müd.)'a müştereken
ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay
Kanununun 53 üncü maddesi gereğİ
işlcyecek faizleri ile birlikte Ödettirilmesine,
Daire Başkanı ... 'm, "6183 sayıh
Amme Alacaklarmın Tahsil Usulü
Hakkında Kanununun 102 nci maddesine göre, gelirlerin tahsili için zamanaşımı süresi 5 yıldır. bahsc konu damga
vergisi alacağı için zamaaaşımı sürcsi
henüz dolmadığı için 5018sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
71 inci maddesine gore bir kamu zararı
henüz oluşmamış olup 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddcsi gereğince vergi gelirinin takibinin sağlanması için konunun Maliye Bakaniığı'na
yazılması uygun olur" şeklindeki ayrışık görüşüne karşı oy çokluğuyla,

Belediyede Kadrolu Avukatlar Olmasına Rağmen Avukatlık Sözleşmesi '
ile Avukat Çalıştırılması

SAYIŞTAY 6. DAİRE KARARI
KARARTARİHİ: 07.02.2013
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmada hazır bulunan İıısan Kayn. ve Eğt. Müd, ... tarafından yapıİan sözlü açıklamaların dinlenilmesi sonucunda,
Beledİyede bir adct kadrolu, iki adet
sözleşmeli olmak üzere üç avukat istihdam edildiği, kadrolu olarak istİhdam

edilen avukatm ücretsiz izne aynldığı,
görev yapan iki adet avukatla adli, idari
ve hukuki iş ve işlemlerin aciiiyeti ve
yoğunluğundan ötürü sağlıklı şekilde
takİbİnin mümkün olmaması nedeniyle
Meclis tarafmdan alman karar üzerine
kadrolu avukatm ücretinİ geçmeyecek
bir ücretlc çalışîırılmak üzere avukatlık
12

hizmct sözleşmesi yapıldığı görülmüştür.
4734 sayıİı Kamu İhalc Kanunu'nun "Danı şmanlık Hizmetleri" başlıklı 48'inci maddcsindc:
"(Değişik birinci fıkra: 30/7/20034964/30 md.) ÇED raporu hazırlanması,
plân, yazılım geliştinne, tasarıra, tcknik

www.kamuihalekararlari.com
şartname hazırlanması, dcnctinı gibi
teknik, malî, hukukt veya benzeri alanlarda niteliği itibanyla kapsamh ve karmaşık oîduğu, özel uzmanhk ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen
hizmetler, danışmanlık hizraet sunucularından alınabilir.
Avukatlık hizmet sözleşmesindcn
kaynaklanan söz konusu ödeme de, özel
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eğitim, ihtisas ve izİn gerektiren avukatlık hizmctinjn, sadece bu nitelikleri
taşıyanlarca yerine getirilmesi gereken
nitelİkteki bîr hizmet olması nedeniyle
bu niteliklere haiz yeterli kamu görevlisi olmaması ncdcni ile zorunlu hukuki
hizmetlerin çözümü ile kamu hizmetlerinin süreklilîği ve aksamadan yürütülmcsini temin amacıyla hizmet ahmı

olarak gerçekleştirilmiştir. Bunlarm
yanı sıra sözleşme hükümlerine göre alman bizmctin karşılığı olan ücretin
Ödenmesİ de zorunlu olduğundan, kadrolu avukat olmasına rağmen ayrıca
hizmct satın ahnması yoluyla Av. ...'le
sözleşme imzafanmasi ve ücret Ödenmesİ konusunda ilişilecek bir husus bulunmadığma oybirliğiyle,

Belediye personeline bayram hediyesi olarak alınan çikolataların temsil
ağırlama kapsamında değerlendirilerek belediye bütçesinden
ödenmesinin mümkün olduğu. Temyiz Kurulu Kararı

Kararın Numarası : 27414
Kararın Tarihi : 01.11.2004
1095 sayılı ilâmın 6’ncı maddesi ile
Belediyede çalışan memurlara Temsil
Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine aykırı olarak 21.000 kutu çikolata
alındığı ve bedelinin Temsil Ağırlama
ve Tanıtma Giderleri tertibinden
ödendiği gerekçesiyle ……………-liraya tazmin hükmü verilmiştir.
Belediye Bütçesinden Yapılacak
Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri
Yönergesi’nin 3’üncü maddesinde,
temsil-ağırlama ve tören giderlerinin
konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiş, 5’inci maddesinde de
ağırlama giderleri düzenlenmiştir.
Buna göre : “Ağırlama, Beldenin misafiri durumunda olan:

katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,
İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili
olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek,
bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.” denilmektedir.
Ödemeye esas belgelerin incelenmesinde, çikolata alımıyla ilgili iki adet
ödeme belgesi bulunduğu, toplamda
ise ilamda belirtildiği gibi 21.000 kutu
değil 2.100 kutu çikolata alındığı, alınan çikolatanın memurlara dağıtıldığına dair dağıtım listesi veya herhangi

a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar
Kurulu Üyeleri,
b) Hükümet merkezi veya
diğer illerin protokole dahil
kişiler,
c) Yabancı ülke temsilcileri
veya konuklar,
d) Sanat, bilim, kültür ve
spor dallarında temayüz etmiş kişiler,
e) Basın mensupları,
f) Beldenin kalkınmasında
13

bir belge bulunmadığı, esasen düzenlenen ödeme belgesinin memurlara çikolata dağıtımıyla ilgili olmayıp satın almayla ilgili olduğu ve satın almaya ilişkin de mevzuata aykırı bir yönünün
bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Belediye personeline bayram hediyesi olarak çikolata alınmasının; konu,
kapsam ve miktarının tayini belediye
başkanının takdirinde geleneklerle örf
ve adedin gerektirdiği ağırlama giderleri kapsamında mütalaa edilmesi ve
bedellerinin belediye bütçesinden
ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından 1095 sayılı ilâmın 6’ncı
maddesi ile verilen …………...-liraya
ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi
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Belediye tarafından halk günü adı altında düzenlenen etkinlik sırasında
halka dağıtılan ekmek ve kuru pasta bedelinin Belediye bütçesinden
ödenmesi temyiz kurulu kararı

Tutanak Tarihi : 03.02.2009
Dosyada mevcut belgelerin okunup in- nün düzenlendiğini ve bu günde kuru
celenmesinden sonra gereği görüşüldü. pasta ve ekmek verildiğini, ödemenin
15.04.1999 tarih 27/01 nolu Encümen
1- 1725 nolu ilamın 2. maddesinde,
Kararına bağlandığını, Belediye BütçeBelediye tarafından halk günü adı altın- sinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve
da düzenlenen etkinlik sırasında halka
Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kudağıtılan ekmek ve kuru pasta bedelinin ral Başlıklı 3. maddesinde, Temsil AğırBelediye bütçesinden ödenmesi nedeniy- lama ve Tören Giderlerinin konu, kaple toplam 275.130.000.- liranın tazmini- sam ve miktarının tayininin Belediye
ne karar verilmiştir.
Başkanının takdirine tabi olduğu düzenlemesi bulunduğundan ödemenin bu YöDilekçi dilekçesinde özetle, 1580 sayılı nergenin 3. maddesine göre yapıldığını,
Belediye Kanununun; Belediyelerin
bu sarfın Belediyenin faaliyetleri dahiHakları Salahiyet ve İmtiyazları başlıklı linde olduğunu, yapılan sarf Belediye
19. maddesinin 1.fıkrasında, Belediye
Encümeni ve hatta Meclis Üyeleri taraİdarelerinin kendilerine tahmil ettiği va- fından kabul edildiğini ve ödeme emirlezife ve hizmetleri ifa ettikten sonra bel- rinin ile sarf belgeleri bu kişilerce imzade sakinlerinin müşterek ve medeni ihti- landığını, bu nedenlerle yapılan ödemeyaçlarını tesviye edecek her türlü teşeb- nin fazla ödeme olmadığını bildirerek
büs atı icra edeceklerinin hükme bağtazmin hükmünün kaldırılmasına karar
landığını, fertlerin kültürel ve sosyal ge- verilmesini talep etmiştir.
lişmelerine katkı sağlayan ve medeni bir
ihtiyaç olan Belediye ile Göcek halkını
Belediye Bütçesinden Yapılacak Temkaynaştırmak, ilişkileri geliştirmek ve
sil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönerhalkı bilinçlendirmek için Halk Günügesinin Genel Kural Başlıklı 3. madde-

sinde, temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi
olduğu belirtilmiştir. Temsil giderlerinde
görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde beldenin misafiri olmak şartı dışında
her hangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
Ayrıca, aynı yönergenin davetli listesi
başlıklı 7. maddesinde de ağırlama ve
toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesinin zorunlu
olmadığı ifade edilmiştir.
Dosya ve eklerinin incelenmesinde,
beldenin misafiri durumunda olan kişilere ekmek ve kuru pasta ikram edildiği,
harcamalarla ilgili faturaların verile
emirleri eklendiği, harcamaların yapılmasına ilişkin Encümen Kararının bulunduğu anlaşıldığından, yapılan harcamaların mevzuata aykırı olmadığına, sonuç olarak 1725 sayılı ilamın 2. maddesiyle tazminine karar verilen
275.130.000.- liraya ilişkin hükmün
KALDIRILMASINA,

misaﬁrhane olarak kullanılan belediyeye ait dairenin su sayaç bedeli ile
apartman aidatların bütçeden ödenmesi temyiz kurulu kararı

Tutanak Tarihi : 27.01.2009
Aynı ilamın 2. maddesiyle, misafirhane olarak kullanılan belediyeye ait dairenin su sayaç bedeli ile apartman aidatların bütçeden ödenmesinin mevzuata
aykırı olduğu gerekçesiyle 598.50YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir.
Dilekçi dilekçesinde özetle, Belediyeye
ait taşınmazın sosyal tesis olarak kullanılmayıp daire vasfında olduğunu, burada fiili bir kullanımın bulanmadığını, taşınmaz maliki olarak belediyenin mülkiyet hakkından doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60. maddesinin
(a) bendine göre de, Belediyeye ait taşın-

mazların bakım onarım giderleri ve bu
kapsamda kat mülkiyeti kanunundan
doğan giderlerin ödenmesinden meydana geldiğini beyan ederek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

bulunmamaktadır.

Öte yandan, Belediye mülkiyetindeki
söz konusu daireyi sosyal tesisler mahiyetinde kabul etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla sosyal tesisler gibi işletilYapılan incelemede, Belediyeye ait dai- mesi mümkün olmadığından ve gelirleri
renin apartman yönetimi tarafından ka- bulunmadığından daireye ait ortak sabit
rar alınan ortak sabit giderler için tespit giderlerin bütçeden ödenmesi mevzuata
aykırı değildir.
edilmiş aidatlar ile su sayaç bedelinin
ödendiği anlaşılmaktadır. Belirtilen bu
Açıklanan nedenlerle, dilekçi iddialagiderler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60. maddesinin (a) bendi kapsa- rın kabulü ile 279 sayılı ilamın 2. madmında olup Belediyeye ait taşınmazların desiyle 598,50-YTL’ye ilişkin olarak vebakım onarım giderlerinin ve dolayısıyla rilen tazmin hükmünün
kat mülkiyeti kanunundan doğan giderKALDIRILMASINA;
lerin ödenmesinde mevzuata aykırılık
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Resmî Gazete

Sayı : 29536

TEBLİğ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından:
KAMU HAZNEDARLIğI GENEL TEBLİğİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve
izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir:
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
b) Özel bütçeli idareler,
c) Döner sermayeler,
ç) Fonlar,
d) Belediyeler,
e) İl özel idareleri,
f) Sosyal güvenlik kurumları,
g) Kamu iktisadi teşebbüsleri,
ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu
kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
h) Bu maddede sayılan kurumların;
1) Bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,
2) Sermayesinin yarısından fazlasına
doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,
3) Fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri
her türlü banka hesabı.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 ve 16 ncı maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senedini,
b) Kamu Sermayeli Bankalar: Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Ziraat
Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı
olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve
katılım bankalarını,
c) Kısa vadeli kaynaklar: 30 günden kısa
vadeli kaynakları,
ç) Kurum: 2 nci maddede sayılanları,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Organize Para Piyasası: Takasbank
bünyesinde faaliyet gösteren para piyasaları ve/veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek Türkiye’de kurulu diğer organize
para piyasalarını,
f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasını,
g) Uzun vadeli kaynaklar: 30 gün ve
daha uzun vadeli kaynakları,
ifade eder.
Uygulama ve kullanılacak araçlar
MADDE 5 – (1) Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki

kamu idareleri;
a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını
TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla
yükümlüdür.
b) Dış alımlar veya yurt dışından temin
edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden
ödeme veya yükümlülükleri olması
ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken
hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından
hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması
durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı
olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla TCMB veya muhabiri olan bankada vadeli veya vadesiz
döviz tevdiat hesabı açtırır.
c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince afet nedeniyle toplanan nakdi
bağış ve yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal
amaca özgülenmek suretiyle fon, hesap,
özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan
ve/veya yönetilen her türlü banka hesaplarında tutulan kaynaklar bu maddenin
ikinci fıkrasında sayılan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri
veya tasarrufları altında bulunan her
türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli
bankalarda açtıracakları hesaplarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle
yükümlüdür:
a) TL cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,
b) Gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için
vadeli ve/veya vadesiz mevduat ile özel
cari hesap ve/veya katılma hesabı,
c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla
temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında
Müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları,
ç) Organize para piyasalarında TL cinsi
borç verme işlemleri.
(3) 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme
ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar hükümleri saklı kalmak kaydı ile
kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için
yurt içinde yerleşik diğer bankaları ve
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nabilir. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan
hükümler saklı kalmak kaydı ile takip
eden işgünü içinde; yurtiçinde yerleşik
bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde
ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki
hesabına aktarılması zorunludur.
(4) Kurumlar bu maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan işlemleri, yurt içinde yerleşik diğer bankalar
aracılığı ile de yapabilir.
Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma
MADDE 6 – (1) Kurumlar kısa vadeli
kaynaklarını, vadesiz ve/veya vadeli mevduat, özel cari hesap ve/veya katılma hesabı ile repo/ters repo araçlarını
kullanarak değerlendirir. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat
faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranı,
TCMB tarafından haftalık olarak en son
açıklanan, bankalarca TL üzerinden 1 aya
kadar vadeli olarak açılan mevduatlara
uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının;
a) Gecelik vade açılması halinde %
70’inden,
b) 7 güne kadar vade açılması halinde %
80’inden,
c) 8 günden 30 güne kadar vade açılması
halinde % 90’ından,
düşük olamaz.
(2) Kurumlar uzun vadeli kaynaklarını,
vadeli mevduat, katılma hesabı ve 5 inci
maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki araçları kullanarak değerlendirir. Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma
hesabı getirileri piyasada oluşan benzer
vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük
olamaz. Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranlarına ilişkin gösterge oranın hesaplama formülü Ek-1’de
yer almaktadır.
(3) Vadeli mevduat faiz oranlarının ve
katılma hesabı getiri oranlarının birinci ve
ikinci fıkrada belirtilen oranlardan düşük
olması halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
kapsamında değerlendirilebilir.
Diğer menfaatler
MADDE 7 – (1) Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr
payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir
menfaat temin edemez.
(2) Kurumların aylık ve ücret ödemeleri
ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptırdıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine
ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi (EFT), para transferi ve
benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan
protokoller kapsamında ortaya çıkan ücret
ve hizmet bedellerinin bankalar veya
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Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından
üstlenilmesi birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.
Bildirim ve raporlama
MADDE 8 – (1) 4749 sayılı Kanunun 14
üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince;
a) Kurumların mali hizmetlerini yürüten birimleri, merkez ve varsa taşra birimlerine ait vergi kimlik numaralarına
ilişkin her türlü değişiklik ile yeni kurulan
birimlerine ilişkin vergi kimlik numaralarını en geç 10 iş günü içerisinde, ayrıca
bankalarca Müsteşarlığa iletilen hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve
süresi Müsteşarlıkça belirlenerek talep
edilen bilgileri de istenen süre içerisinde
Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.
b) Bankalar, kurumların kendileri nezdindeki mali kaynakları ile kullandıkları
kredi ve benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenen şekilde hazırlamak ve
Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.
(2) Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Müsteşarlıkça izlenen ve ticari
sır niteliğini haiz olan bilgiler kurumların
bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde
Müsteşarlıktan gerekçesi ile birlikte yazılı
olarak talep edilebilir. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla
yazılı olarak cevaplanır.
(3) Tebliğ kapsamındaki kurumlardan
hali hazırda teşkilatlanma süreci devam
edenler ile Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar için 8, 9 ve
10 uncu maddelerin yürürlük tarihi bu
kurumların mali hizmetler görevlerini yürüten birimlerinin ihdas edildiği tarihten
itibaren 15 iş günüdür.
Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında
yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe
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yetkilileri bu Tebliğ hükümlerini yerine
getirmekle yükümlü olup bu Tebliğ hükümlerine aykırılık sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve
müteselsilen sorumludur.
Yaptırım
MADDE 10 – (1) Kamu kaynaklarının
bu Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit
edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.
(2) Müsteşarlık tarafından bu Tebliğin 8
inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında istenen bilgilerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gönderilmemesi halinde 4749 sayılı Kanunun
14/A maddesinin (ı) bendi uyarınca idari
para cezası uygulanır.
İstisnalar ve muafiyetler
MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar Tebliğ kapsamı dışındadır:
a) Kamu sermayeli bankalar,
b) Vakıflar,
c) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları,
ç) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları,
d) Dernekler,
e) Federasyonlar,
f) Muhtarlıklar,
g) Okul aile birlikleri,
ğ) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi,
misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve
destek amaçlı tesislerinden yararlanan
personelinden alınan yemek, konaklama
ve diğer hizmet bedelleri ile katkı için bütçeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam
ve hesabına açılmış olan banka hesapları,
h) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü
ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka
hesapları,
ı) Bulundukları ülkenin bankacılık sek-
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törü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle kurumların yurt
dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi
nam ve hesaplarına açtırdıkları banka hesapları,
i) Kurumların yurt dışı temsilciliklerine
ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar
nezdinde açılan hesaplar,
j) Akreditif/akreditif karşılığı kredi işlemleri.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç),
(g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri kapsamındaki
hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik numaralarının temin
edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.
Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) 11/9/2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurumlar bankalarla yapacakları
protokollerde bu Tebliğ hükümlerine
uygun düzenlemeler yapmakla yükümlüdür.
(3) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden
önce yapılmış olan protokoller sürelerinin
bitimine kadar uygulanmaya devam olunur.
(4) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemez.
(5) Herhangi bir süre belirtilmeksizin
uygulanan protokoller Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde
bu Tebliğ hükümlerine göre yenilenir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Bakan ve Maliye Bakanı
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Sivas cumhuriyet üniversitesi
Sivas cumhuriyet üniversitesi birimlerine 4
gün uygulamalı kamu ihale eğitimi verdik. strateji geliştirme daire başkanlığının düzenlediği
ihalel eğitimine üniversitenin tüm daire başkanlıkları ,tüm fakülteler,meslek yüksek okulları yöneticileri ile sivas il milli eğitim müdürlüğü ile
Tüdemsaş yetkilileri de katılmıştır. EĞİTİM SONUNDA GENEL SEKRETERİ prof.de ÖMER
POYRAZ eğitimi sunan Bahadır Kadron A TEŞEKKÜR ETTİ. ve rektör yrd ise eğitim sonunda plaket takdim etti. BİZLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE misafir eden cumhuriyet üniversitesi
genel sekreter yrd. sami aksu ile strateji daire
başkanı Altan özbek’e teşekkürler.

Antalya Muratpaşa Belediyesi
Eğitim Semineri
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