
T.e."ib't., 
MU$ V ALlLlGi 

3 ~ ~ it Milll Egitim Miidiirliigii 

SaYI :47093652-840-E.12258668 01.11.2016 

Konu : 20 15 SaYI~tay Denetim Raporu Hk. 
Bilgilendirme (ihaleden Yasaklama) 

.......................... KA YMAKAMLlGINA 
(iIye Milli Egitim Miidiirliigii) 

Bakanltglmlz Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm 2015 SaYI~tay denetim raporu hk. 
bilgilendirme (ihaleden yasaklama) yazlsma ili~kin; 27.10.2016 tarih 12075435 saYlh yazlSl 
ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
Milli Egitim Miidiirii 

EKLER 

Ek 1- Yazt (lsayfa) 


DAGITIM 

1. Tiim iIye Kaymakamhklanna 
2. Merkez ilyede Bulunan ilgili Okul ve Kurum Miidiirlillderine 

Duyuru : 
Web Sayfasl 

Bu ,teak glivenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1cc4-8c46-3dfl-b327-03c3 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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MiLL[ EGiTiM BAKANLIGI 

Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl 


~ 

SaYI :43942091-845-E.12075435 27.10.2016 
Konu : 2015 Sayl~tay Denetim Raporu Hk. 

Bilgilendirme (ihaleden Yasaklama) 

DAGITIM BiRiMLERiNE 

6085 sayIll Sayl~tay Kanunu, 5018 saYlh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ve 
diger yasal diizenlemeler yeryevesinde SaYI~tay Ba~kanhgmca yiiriitiilen 2015 yIlt 
denetimleri sonucunda hazulanan SaYl~tay Denetim Raporu Bakanhglmlza gonderilmi~tir. 
Soz konusu raporda yer alan bazl bulgular Bakanhglmtz merkez ve ~ra te~kilattmn 
tamamml ilgilendirdiginden dolaYI uygulamada birligin saglanmasl ve sonraki denetimlerde 
aym bulgular He kar~Ila~llmamasl iyin ~agldaki aylklamaya ihtiyay duyulmu~tur. 

ihalelerden yasaklama sorgulamalan He ilgili olarak; Kamu ihale Genel Tebliginin 
30.5.2.' nci maddesinde; 

"4734 saylll Kanunun 40 mCI maddesinde, sadece ihale iizerinde kalan istekli He varsa 
ekonomik ayldan en avantajh ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale 
iizerinde kalan isteklinin yasakb olup olmadlgmm Kurumdan teyit ettirilmesinden soz edilmi~ 
ise de, II inci maddede ihalelere kattlmaktan yasaklanml~ olanlann hiybir ~ekilde ihalelere 
kattlmamalarmm saglanmasmm amaylandlgl dikkate ahndlgmda, ihale tarihi itibariyle 
ihaleye kattlan tUm isteklilerin ihalelere katdmaktan yasakh olup olmadlgmm sorgulanmasl 
ve teyit edilmesinin zorunlu oldugu anla~Ilmaktadlr. Bu sebeple: 

1- Ba~vuru veya ihale tarihi itibariyle tUm aday ve istekliler iyin, ihale karan ihale 
yetkilisince onaylanmadan once ihale iizerinde kalan istekli ve varsa ekonomik ayldan en 
avantajh ikinci teklif sahibi iyin, sozle~menin irnzalanacagl tarihte ise sadece ihale iizerinde 
kalan istekli iyin ihalelere kattlmaktan yasakh olup olmadlgl sorgulanacak ve Kurumdan teyit 
ettirilecektir, 

11- Yasakhhk teyidi yaplltrken aday ve istekliler He bunlarm ~ahlS ~irketi olmalan 
halinde tUm ortaklan, sermaye ~irketi olmalan halinde sermayesinin yartsmdan fazlasma 
sahip ortaklart ile b~vuru veya teklifi ya da sozle~meyi imzalayan, ba~ka bir ifade He ihaleye 
kattlan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere kattlmaktan yasakh olup olmadlgl sorgulanacak 
ve Kurumdan teyit ettirilecektir," hiikmii yer almaktadlr. 

Yukandaki mevzuat hiikiimlerine gore ihale tarihi itibariyle ihaleye katdan rum 
isteklilerin ihalelere kattlmaktan yasakh olup olmadlgmm sorgulanmasmm zorunlu oldugu, 
bu sorgulamanm ~ahls ~irketlerinin tUm ortaklanmn, sermaye ~irketlerinin yansmdan 
fazlasma sahip ortaklan He bunlar adma ihaleye katllan vekil ve temsilcilerini de kapsadlgl ve 
bunlann da ihaleye ili~kin yasakhhk sorgulamasmm yapIlmasl gerektigi belirtilmi~tir. 

Bilgi edinilmesini ve konuya ili~kin yapllacak i~lemlerde yukanda amlan hiikilmler 
dikkate ahnmak suretiyle gereginin yapIlmasml arzirica ederim. 

Adres: 
Elektronik Ag: 
e-posta: 

Veysel ERDEL 

AyTlIltlh bilgi if,in: Mehmet ONER-Mali Hizmetler Uzmam 
Tel: 03124131824 

Faks: ()312 4187539 

Bu evrak gilvenli elelctronik imza He imzalanml~t1r. http://evrakS()rgu.meb.gov.tr adresinden flca-e584-364e-8e4b-bc47 kodu iIe teyit edilebilir. 

http://evrakS()rgu.meb.gov.tr


Bakana. 
B~kan 

Dagltlm: 

A veB Plam 

Adres: Aynntlh bilgi iyin: Mehmet ONER·Mali Hizmetler Ulmam 
Elektronik Ag: Tel: 03124131824 
c-posta: Faks: 03124187539 

Bu evrak: guvenli elelctronik irnza ile jrnzalanrnl~ttT. http://evraksorgu.rneb.gov.lr adresinden f7ca-eS84-364e-8e4b-bc4 7 kodu ile teyil edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.lr

