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DOSYA
İlgi: İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.03.2014 tarihli ve
56248000-934-175/2268 sayılı yazısı.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İzmir, Selçuk, Bergama, Çeşme, Tire, Ödemiş
Müze Müdürlükleri ve bağlı ören yerleri ile Kültür Merkezlerine 2014 yılı için 11 aylık Özel
Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesinde istekli Bengi Grup Özel Güvenlik Hiz. A.Ş.’nin söz konusu
ihale kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesine aykırı hareket ettiği
tespit edildiğinden bahsi geçen firma hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre 2(iki)
yıl ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin karar alındığı, anılan yasaklama kararının Kamu
İhale Genel Tebliği 28 inci maddesi uyarınca yasal süreç başlatılmak üzere Bakanlığımız Döner
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne gönderildiği, anılan Müdürlükçe verilen cevabi yazıda
kendilerince yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı bildirildiğinden söz konusu yasaklama
işlemi sürecinin başlatılması ilgi yazı ile talep edilmektedir.
İlgi yazı ve ekleri incelendiğinde; Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğünün 06.03.2014 tarihli ve 46201 sayılı yazılarında "... yapılacak herhangi bir işlem
bulunmadığından yazınız ve ekleri iade edilmiştir" denilmiş ise de; 05.11.2013 tarih e 366 karar
sayılı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile güvenlik hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi için ödenek tahsis edildiği, 13.11.2013 tarihli ve 216280 sayılı yazıları ile de
harcama yetkisi verilen ödeneğin harcanmasına ilişkin tüm harcama talimatı, giderin
gerçekleştirilmesi, ihale, tahakkuk, mahsup ve diğer işlemlerin İzmir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine ilişkin yetki verildiği tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 58
inci maddesinde “17 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler
hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,
üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar
hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 inci ve 3 üncü maddeler ile istisna
edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı
verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan 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... İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı
gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya
bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun ihalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 26 ıncı maddesinde “ ...
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.” denilmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar başlıklı
28.1.1 maddesinde “... ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık

tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. Yasaklama
kararlarının, herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu
idarelerin yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve
işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiştir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; ödeneğin Döner Sermaye İşletmesi
Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilmesi, harcama talimatı, giderin gerçekleştirilmesi, ihale,
tahakkuk, mahsup ve diğer işlemlerin İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerine
getirilmesi yetkisinin Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce verilmesi, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği
hükümleri doğrultusunda Bakandan alınacak yasaklama onayına ilişkin iş ve işlemlerin Döner
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce yerine getirilmesi mütalaa edilmekte olup ilgi yazı
ekindeki yasaklamaya ilişkin belgeler Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne gereği
yapılmak üzere gönderilmiştir. Ayrıca benzer konuya ilişkin İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığına vermiş olduğumuz 25.06.2012 tarihli ve 141037 sayılı yazımızın bir örneği de ekte
gönderilmiştir.
.

