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Ġlgi:     15/10/2009 tarih ve 26951 sayılı yazınız. 

 

Ġliniz ÇeĢme Ġlçesi Ildır Köyü Ġçme Suyu+ENH ĠnĢaatı ile Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci 

Pansiyonu inĢaatı iĢlerini yapan ve 15/09/2009 tarihli Bakanlığımız kararı ile ihaleden yasaklanan 

……..’nin kesin teminatının gelir kaydedilip edilmeyeceği hususundaki ilgi yazınız incelenmiĢtir. 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 21 inci maddesinde; “Yüklenicinin, ihale 

sürecinde Kamu Ġhale Kanununa göre yasak fiil veya davranıĢlarda bulunduğunun sözleĢme 

yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 

sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır. 

Yapılan incelemede, ilgili firmanın 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin                     (a) 

bendindeki, “Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle veya 

baĢka yollarla sözleĢmeye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek” ve (b) 

bendinde belirtilen “Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek” fiillerini 

iĢlediği gerekçesiyle Bakanlığımızın 15/09/2009 tarihli onayı ile kamu ihalelerine katılmaktan 

yasaklandığı ayrıca firma hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığınca suç iĢlemek amacıyla örgüt kurmak, 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa muhalefet, ihaleye fesat karıĢtırmak, rüĢvet, irtikap, denetim 

görevinin ihmali, görevi kötüye kullanmak, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek 

veya gizlemek iddiasıyla fezleke hazırlandığı anlaĢılmıĢtır. 

22/08/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 

28.1.8.1 maddesinde; “Ġhale veya son baĢvuru tarihi itibariyle haklarında yasaklama kararı veya 

haklarında kamu davası açılmıĢ bulunan aday veya isteklilerin; bu durumlarının sözleĢme yapıldıktan 

sonra anlaĢılması halinde, sözleĢmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca 

feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin 

teminatların gelir kaydedilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

Bu çerçevede, …………………’nin kesin teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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