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İlgi :

a) 10/02/2011 tarihli ve 4540 sayılı genelge.
b) 14/07/2011 tarihli ve 19947 sayılı genelge.

Teşekkülümüzce 201 nolu İhale Yönetmeliği veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
çerçevesinde çıkılan ihalelerle ilgili olarak; ihalelere katılmaktan yasaklama kararının,
yasaklamaya alınacak firma/firmaların ortak veya ortaklıklarının doğru olarak tespit
edilebilmesi amacıyla, istekliler tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetesindeki bilgilerin son
durumunu gösterip göstermediği hususunda her hangi bir tereddüt oluştuğunda, ilgisine göre
tüzel kişiliğin ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının ve tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlilerin veya ortaklara ait sermaye paylarının son durumunu gösteren Ticaret Sicili
Gazetesinin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden, kullanıcı adı: etimaden@etimaden.gov.tr,
kurum şifremiz: 123456 girilerek kontrol edilmesi hususunda ilgi (a)'da kayıtlı genelge
doğrultusunda uygulama birlikteliği sağlanmış olup işlemlere aynı şekilde devam edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca,
Genel Müdürlüğümüzde ve İşletme Müdürlüklerimizde 201 nolu Yönetmeliğimiz ve Kamu
İhale Mevzuatı hükümleri doğrultusunda ihalesi yapılan tüm mal, hizmet ve yapım işlerinde;
üzerine ihale kalan isteklilerin Kamu Satınalma Platformu (KSP) üzerinden yasaklılık
sorgulamalarının yapılması hususunda ilgi (b)'de kayıtlı genelge yayımlanmıştır.
Ancak, Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde yapılan düzenlemeler neticesinde ve Kamu
İhale Genel Tebliğinde bildirilen hükümler doğrultusunda, hakkında kamu davası açılan aday
veya istekli durumunda olanlar ile “ihale tarihi itibariyle”, “ihale kararı ihale yetkilisince
onaylanmadan önce” ve “ihale üzerinde kalan aday ve istekli”nin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığının, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden “Sözleşme
Öncesi” penceresinden teyit formu doldurulmak suretiyle teyit ettirilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliğinin 31.2. maddesinin II. nolu paragrafında
“Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve isteklilerin kendileri dışında, şahıs şirketi ortakları ve
yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları ile başvuru veya teklifi ya da
sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir”
denilmektedir.
Bu nedenle,
Hakkında kamu davası açılan aday veya istekli durumunda olanlar ile ihale tarihi itibariyle
tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde
kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin
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imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 31.2. maddesinin II. nolu paragrafında belirtilen
hükümler doğrultusunda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden teyit formu
doldurulmak suretiyle sorgulanması gerekmektedir.
İlgide kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmış olup uygulamaların yukarıda belirtilen
esaslara göre yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Orhan YILMAZ
Genel Müdür

DAĞITIM :
A Planı
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E Planı
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