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KAHRAMANMARAġ VALĠLĠĞĠNE 

    

Ġlgi : 23/02/2011 tarihli ve B.08.4.MEM.4.46.00.04.755-02-05945 sayılı yazınız. 

 

Ġlgi yazınızla, ……….ġirketince, KahramanmaraĢ ……… Okulu ĠnĢaatı iĢi ihalesine 

katılan ………. ġti. yetkilisi …….. ile ……… ġti. yetkilisi ………… hakkında anılan ihaleye 

fesat karıĢtırmaktan kamu davası açılması nedeni ile adı geçen firmaların ihalelere katılmaktan 

yasaklanmalarının istendiği belirtilerek, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgililer hakkında 

herhangi bir iĢlem yapılıp yapılmayacağı hususunda Bakanlığımız görüĢü sorulmaktadır. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 4 üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında; 

…Ġdare: Ġhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢları, …Ġfade eder” Ģeklinde 

tanımlanmıĢ, 17 nci maddesinde “…a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, 

irtikap, rüĢvet suretiyle veya baĢka yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna 

teĢebbüs  etmek…” yasak fiil ve davranıĢlar arasında sayılmıĢ, aynı Kanunun 58 inci maddesinde 

de “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil 

veya davranıĢlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale 

yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıĢında usulüne göre sözleĢme yapmayanlar hakkında ise altı 

aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün 

kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, 

… il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve iĢletmelerde ise ĠçiĢleri 

Bakanlığı tarafından verilir. …Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranıĢın 

tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeĢ gün içinde verilir. …Ġhaleyi yapan idareler, ihalelere 

katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karĢılaĢtıkları takdirde, gereğinin yapılması için 

bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür” denilmiĢtir. 
 Konu incelendiğinde; 
 Ġl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve iĢletmelerin, ihale 
iĢlemlerinde tespit ettikleri yasak fiil ve davranıĢları yasaklama kararı verilmesi için 
Bakanlığımıza bildirmekle yükümlü oldukları, Bakanlığımızın da söz konusu idarelerden gelen 
yasaklama taleplerini karara bağlamakla görevli olduğu hüküm altına alınmıĢtır.  
 Bu çerçevede, idarenizce yürütülen ihale iĢlemlerinde ilgililer hakkında yasaklama kararı 
verilmesi hususunda talep makamının Valiliğiniz olduğu, bu nedenle adı geçenler hakkında 
yasaklama kararı verilmesi ile ilgili herhangi bir iĢlem yapılıp yapılmayacağına Valiliğinizce 
karar verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

  Bilgilerinizi rica ederim.                                                           

 Yavuz Selim KÖġGER

                                                                 

          Bakan a.                                            

      Genel Müdür 

 

 

 
 


