ĠHALE ÜZERĠNDE KALAN ĠSTEKLĠNĠN YASAKLI OLUP OLMADIĞINA DAĠR
ĠDARECE KAMU ĠHALE KURUMUNDAN TALEP EDĠLECEK OLAN TEYĠT BELGESĠ
1.BAġVURUNUN
Teyit No-ġifresi: 20114852467-7H8F87
Tarih ve Sayısı/Ġhale Kayıt No: Teyidin alındığı tarih 2011/1452365
Ġhale Tarihi: 03/11/2011
Teyidin Hangi Amaçla Alındığı: Ekonomik açıdan en avantajlı 1.Teklif
2.ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARENĠN
Adı:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Mrk.Müd.
Adresi: Demirciler Cad. Bağcılar Sok. No: 12
Ġl/Ġlçe: Kartal/İSTANBUL
Tel-Faks: 0 216 5278532-0 216 5278322
Ġlgili/Bağlı Olduğu Bakanlık/Ġdare: Müsteşarlık
Ġhale Konusu ĠĢin Adı: Hizmet Alımı (Bakım Hizmet Alımı)
3.ĠHALE ÜZERĠNDE KALAN ĠSTEKLĠNĠN
Adı/Unvanı: Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası: İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No: 2364855/45217862
Vergi Kimlik Mükellefiyet No: Üsküdar V.D.2956325984
T.C.Kimlik No:
Adil YILMAZ
Kuruluş Müdürü

Yukarıda bilgileri verilen kişinin-kişilerin/firmanın-firmaların Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı
olup olmadıklarının Kurumunuz tarafından teyit edilerek tarafımıza gönderilmesini arz/rica ererim.
4. KAMU ĠHALE KURUMU TEYĠDĠ

Yasaklı Değil
Kurumumuz Tarafından Oluşturulan Yasaklılar Listesinde 05/12/2011 Tarihi İtibariyle Herhangi Bir
Kayda Rastlanmamıştır.

Kamu İhale Kurumu
Yasaklılık Onayı
Uzm-kik
05/12/2011
Not: DİK: Devlet İhale Kanunu, KİK: Kamu İhale Kanunu, TCK: Türk Ceza Kanunu, KİSK: Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu
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KAMU ĠHALE MEVZUATI
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ
Madde 31- Yasaklılık teyidi
31.1. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında, ihale kararlarının ihale
yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını
Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları
belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması
mümkün olmayacaktır.
31.2. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece 4734 sayılı Kanunun 58 inci
maddesine göre ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de,
diğer kanunlar, 4734 sayılı Kanunun diğer hükümleri ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar ile 4734 sayılı Kanunun 59
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haklarında kamu davası açılanlar hakkında da teyit
işlemi gerçekleştirilecektir.
31.3. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca istisna kapsamında yapılan alımlarda da
aynı şekilde ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı
Kurumdan teyit ettirilecektir.
31.4. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması
halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit
ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal
limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet
sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı
olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.
31.5. Kurum sözü edilen hükümler çerçevesinde Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelere
katılmaktan yasaklama kararlarını günlük olarak takip etmekte ve kararlarda yer alan bilgilere
göre sicil tutma görevini yerine getirmektedir. Kurumun görevini daha etkin, hızlı ve sağlıklı
bir şekilde yerine getirebilmesi, ihale yapan idarelerin ise ihaleyi zamanında ve usulüne uygun
bir şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla Kurum tarafından tutulan ve Kurumun internet
sayfasında ilan edilen yasaklılar listesinin ve yasaklamalarla ilgili açıklamaların takip
edilmesi gerekmektedir.
31.6. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrası gereği teyit belgesi sadece ihaleyi
yapan idareler tarafından talep edilebilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin ya da diğer
gerçek veya tüzel kişilerin kendileri hakkında yasaklı olup olmadıklarına ilişkin talepleri
üzerine verilen cevaplar, teyit belgesi niteliği taşımaz.
31.7. Kurumun, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre idarelerin yasaklamalarla ilgili
teyit taleplerine verdiği cevaplar, idarelerce verilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan
yasaklama kararları ile yargı mercilerince Kuruma bildirilen ihalelere katılmaktan yasaklama
kararlarının ve Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında kamu davası açılanlara ilişkin
gönderilen bilgilerin kapsam ve içeriği ile sınırlıdır.
31.8. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında ihale yetkilisinin karar
tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal edeceği hükme bağlanmıştır. Teyit taleplerinde bu sürenin göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
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