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Ġlgi : a) 2/7/2009 tarih ve 7096 sayılı yazınız. 

  b) 15/7/2009 tarih ve 7657 sayılı yazınız. 

 

Ġlgi (a) sayılı yazınızda, Bismil Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığınca 

20/5/2008 tarihinde yapılan Bismil-Batman Yolu Km:00+000-30+0000 arası sanat yapıları yapım iĢi 

ihalesinin ekonomik açıdan en uygun teklifin altında beĢ tane daha düĢük teklif olması nedeni ile iptal 

edildiği, ancak ihaleye katılan firmalardan Temizcan Otomotiv Turizm ĠnĢ. Gıda San. Tic. Ltd. ġti 

’nin ihale dosyasında sunmuĢ olduğu 30.11.2005 tarihli iĢ bitirme belgesinin TPAO Batman Bölge 

Müdürlüğü tarafından düzenlenmediği, bu yönde sunulan belgenin sahte olduğunun yapılan teftiĢ 

sonucunda tespit edildiği, adı geçen Ģirket ile ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulduğu belirtilmiĢ, ilgili mevzuat uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanması  için gerekli süreç 

baĢlatılmıĢtır. Adı geçen Ģirketin ihale Ģartnamesi gereği yatırmıĢ olduğu teminat bedelinin, 4735 

Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunun 21/c maddesi gereği gelir olarak kaydedilmesi yoluyla 

alınması konusunda tereddüde düĢüldüğü belirtilip görüĢ talep edilmektedir.  

4735 sayılı Kanunun SözleĢmeden Önceki Yasak Fiil Veya DavranıĢlar Nedeniyle Fesih 

baĢlıklı 21.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. 

 Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmıĢ olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında 

kamu yararı bulunması kaydıyla; 

a) Ġvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 

bulunmaması, 

b) Taahhüdün baĢka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranıĢının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 

olmaması,  

 Hallerinde, idare sözleĢmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını 

isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, 

yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre iĢlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa 

ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakediĢlerden kesinti yapılmak suretiyle 

de tahsil edilebilir.” hükmü getirilmiĢtir.  

21 madde sözleĢmeden önceki yasak fillerden dolayı feshi düzenlemektedir. Oysa Bismil 

Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığınca 20/5/2008 tarihinde yapılan ihale, ekonomik 

açıdan en uygun teklifin altında beĢ tane daha düĢük teklif olması nedeni ile iptal edilmiĢ, iptal 

nedeniyle ilgili firma ile herhangi bir sözleĢme imzalanmamıĢtır. SözleĢme imzalanmaması nedeniyle 

21. maddeye göre iĢlem tesis edilmesi ve ihale teminatının gelir kaydedilmesinin mümkün olmayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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