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TANIMI

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci
maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü
ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara
uyulmaksızın;
 İlan yapılmadan,
 Teminat alınmadan,
 İhale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde
sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın,
ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından
piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.

 Bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin ile 4734 sayılı Kanunun 22

nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında
kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
 Eğer İdareler isterlerse;
 Teminat Alabilirler,
 Sözleşme Yapabilirler,
 Şartname Hazırlayabilirler,
 Yeterlilik kriterleri arayabilirler.

AŞAMALARI

Başlangıç
 İhtiyacın ortaya çıkması,
 Teknik şartname (Her alım için hazırlanması zorunludur)
 Talep Formu

 İdare tarafından gerek duyuluyorsa idari şartname, sözleşme örneği

(Doğrudan temin ile alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya
da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir
sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak
alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Ayrıca 4734
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında yapılan
alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması
zorunludur.)

 Yaklaşık maliyet hesap tablosu (Zorunlu olmamakla birlikte

doğrudan teminin parasal limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit
etmek için gereklidir.),
 4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri
Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere
İlişkin Form (İhtiyaçların 22 nci maddenin (a), (b), (c) bentlerine
göre karşılanması halinde; söz konusu form kullanılarak, ihtiyacın
neden sadece bu bentlere göre karşılanabileceği detaylı olarak
yazılır, fiyat araştırması yapılır, ihtiyaç konusu mal veya hizmet
alımının nitelikleri tarif edilir ve bu hususlara ilişkin bütün belgeler
forma eklenir.)

Onay
 Onay Belgesi (Açıklamalar kısmında alımın yerli ve yabancı
isteklilere açık olup olmadığı, iş için avans verilip verilmeyeceği,
yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
işin gerçekleştirilme süresi, satın almada piyasa araştırmasında
görev yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi, satın alma web
sayfasında duyurulmayacaksa gerekçeli nedenleri belirtilir),

Satınalma
 Piyasa Araştırma Tutanağı, (Doğrudan temin usulüyle ihale
komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda, alımı yapmakla
görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat
araştırması sonucunda alınan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile
yükleniciyi gösteren; söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan
tutanaktır.Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında Kanunda
ve ikincil mevzuatta düzenleme yapılmamıştır. Görevlendirme
yazılı olarak yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt
düşülerek de yapılabilir.)
 Alım ile ilgili Muayene kabul belgeleri, Mal alımı ise Taşınır
Kayıt Belgesi
Ödeme
 Ödemeye İlişkin belgeler hazırlanır ve hak sahibine ödenmek
üzere muhasebe birimine teslim edilir

KOLAYLIKLARI

 İhale dokümanı hazırlanması zorunlu değildir. 22/d bendine göre








yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti zorunlu olmamakla birlikte
işin limit altında olup olmadığının tespiti için önemlidir.
İlan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.
İhale komisyonu kurulması ve karar alınması zorunlu değildir.
Yazılı teklif alınması zorunluluğu olmamakla birlikte Türk Hukuk
Sistemi açısından yazılılık şartı bir geçerlilik şartı olduğundan
tekliflerin yazılı olması faydalıdır.
Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarına uymak
zorunlu değildir.
Madde de belirtilen haller dışında şartname ve sözleşme düzenleme
zorunluluğu yoktur.

 Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı

stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan
ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi
uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî
sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları, (22 F)
 Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla
ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak
üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık
ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları, (22 H)
 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya
yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai
mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini
sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları söz konusu olduğunda
başvurulabilir. (22 I)

USULLERİ

22-A
İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişi Tarafından
Karşılanabilmesi
Piyasada yapılan araştırma neticesinde ihtiyaçların sadece tek bir
kaynaktan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendine göre alım yapılabilir. Ayrıca,
bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer
alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının
zorunlu olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün
bulunmaktadır. (TEBLİĞ-22.2)

22-B
Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir
Hakka Sahip Olması
Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel,
teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olması
durumunda ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b)
bendi kapsamında karşılanabileceği anlamına gelmektedir.
 Örneğin, patent hakkı, bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, akademik

kişilerden eğitim alınması gibi.

 Heykel, anıt gibi eserlerin tasarım yarışması yoluyla seçilmesi,

sonra bu usulün uygulanması gerekir.(2007 UH.Z-203)

(22-C)
Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji Veya Hizmetlerle Uyumun Ve
Standardizasyonun Sağlanması İçin Zorunlu Olan Mal Ve
Hizmetlerin, Asıl Sözleşmeye Dayalı Olarak Düzenlenecek Ve
Toplam Süreleri Üç Yılı Geçmeyecek Sözleşmelerle İlk Alım Yapılan
Gerçek Veya Tüzel Kişiden Alınması
Toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere, asıl sözleşmeye dayalı
olarak yapılacak alımların, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal
ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte
ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkması ve tamamlayıcı nitelikte bir alım
olması halinde bu bende göre ihtiyaçlar temin edilir. Bu saptamaların
idarelerin teknik birimlerince yapılması esas olmakla birlikte konu ile
ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınması da mümkün bulunmaktadır.
Bu bent kapsamında yapılan alımlarda madde metninde belirtildiği üzere
sözleşme yapılması zorunludur.

 Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Kanunun 5 inci maddesindeki

rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile
Kanunun temel alım usullerinin gereği olarak; daha önce sözleşmeye
bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını
karşılayacak şekilde tespit edilmesi; toplam süreleri üç yılı
geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise,
ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili
olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya
çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında
kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır. (Tebliğ-22.4.1.1)
 Teknik ve bilimsel verilere göre, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya
hizmetlerle uyum ve standardizasyon zorunluluğu olmayan ilave
ihtiyaçlar, 22/c kapsamında alınamaz.(2004 UK.Z-1026)

DOĞRUDAN TEMİN (a, b, c) USULLERİNDE
STANDART FORM DÜZENLENMESİ
 İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 4734 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında idarece yapılacak
alımlarda kullanılmak üzere, “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin
(a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen
Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” yer almaktadır (KİK022.0/M ve
KİK021.0/H).

 Diğer yandan mal alımlarıyla ilgili olarak; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç

konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı,
anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle
karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup
bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa
nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı
gibi hususlara yer verilecektir.(Tebliğ22.1.1.5)

22 D
Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 44.287
(Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi) Türk Lirasıyı aşmayan ihtiyaçları ile
temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama,
seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendindeki
parasal limite (limit dâhil) kadar olan mal ve hizmet alımları ile
yapım işleri ihale yetkilisinden alınacak onay belgesi üzerine
piyasa fiyat araştırması yapılarak doğrudan temin usulüyle temin
edilebilir

22 E
 İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması
 22.6.1.
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin taşınmaz mal
kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan
taşınmaz malların kira artış oranları, “Kamu İdarelerinin
 Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine göre
yapılacaktır. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki diğer idarelerin kira
bedellerinin ise, sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılması
mümkün görülmektedir.

Bu nedenle, taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım
veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi,
alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip
olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya
ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya
kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan
mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi
gerekmektedir. Bunun yanında, düzenlenecek sözleşmelerde kira
bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel
yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Maliye Bakanlığı
tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği
yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar
dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı
yönünde hüküm konulması zorunludur. (Tebliğ-22.6)

 22.6.1.1

22 F
 Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan
dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda
kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri
ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre
belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik
sarf malzemeleri alımları
 Kanun maddesinin gerekçesinde; özellikle hayati önemi haiz olan ve acil

müdahale gerektiren kalp ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan ilaç ve
malzemelerin özellikleri, boyutları ve nitelikleri kullanılacak hastaya göre
değiştiğinden ya da belli bir kullanım süresi bulunmasından dolayı bu
süre içinde kullanılmaları zorunlu olduğundan; hem idarenin yararı, hem
de hastaların mağdur edilmemesi açısından bu gibi ilaç ve malzemelerin
ihale yoluyla önceden temin edilip stoklanması yerine, ihtiyaç
duyulduğunda doğrudan temin edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Buna göre, hastaya özgü olup özelliğinden dolayı stoklama imkanı
bulunmayan mal ve malzemelerin de bu madde çerçevesinde temini
mümkün bulunmaktadır.

22 G
 Milletlerarası
tahkim
yoluyla
çözülmesi
öngörülen
uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri
temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu
avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet
alımları:
 Bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla

çözülecek anlaşmazlıklara münhasır olduğundan, anlaşmazlıkların
milletlerarası tahkim dışındaki çözümü yollarında idarelerin Kanunun
genel hükümlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

22 H
 (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.)
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri
uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile
fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar
nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

22 I
 (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun,

25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine
ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci
fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

22 İ
 (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seçim dönemi bitmeden

önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da
Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar
verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından
yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı
kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli
seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından
alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

ÖZELLİKLERİ

 Parasal sınır, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için geçerlidir.

Temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama,
seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar parasal sınırlamaya tabi değildir.
 Bu limitlere KDV dâhil değildir
 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun
21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak
harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla
konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun
görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

 Parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale

konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle temini,
4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu
yöndeki uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat
edilmesi gereklidir
 Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt
Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne
uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu İhale
Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir

 Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yasaklılık Teyidi”

başlıklı 31 inci maddesinde “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.”

 Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.10. “Doğrudan temin usulünde

yasaklama kararı” başlığı altında;
 “28.1.10.1. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58
inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
verilebilmesi mümkün değildir.
 28.1.10.2. Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında,
4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması
sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden;
aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan
temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
 28.1.10.3. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan
alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların
Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar
için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel
teşkil etmez.”

 Doğrudan alımlarda fiyat farkı uygulanabilir. 31.08.2013 tarihli ve

28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 29.11.2013 tarihinde
yürürlüğe girecek olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale
edilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat
farkına ilişkin esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

 Kamu İhale Genel Tebliğinin 20 nci maddesin 1 inci bendinde

“20.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali
yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için
bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir.
Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman
alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve
hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan
tanınmıştır. Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan
ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı
durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını
teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki
ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki
“idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında
değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde
yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin
(f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara
kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve
sorumluluğundadır.”

YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

 Fiyat araştırması sağlıklı yapılmayarak kamu zararına sebep olunursa

sorumluluğu vardır. 5018 sayılı Kanunun 71. maddesinde “iş, mal ve
ya hizmetin rayiç bedelden daha yüksek fiyata alınması veya
yaptırılması” kamu zararı doğuran uygulama olarak görülmüştür.
 22 inci maddede sayılanlar dışında hiçbir alım bu yöntemle yapılmaz.
 İhalelerde olduğu gibi doğrudan temin yöntemi ile alımlarda da
aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır(4734
sayılı kamu ihale Kanunu 17.madde)
 Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap,
rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat
karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
 İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere
anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya
ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

 Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap,

rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat
karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
 İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere
anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale
kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

 Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya

bunlara teşebbüs etmek.
 Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli
tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde
ihaleye katılmak.
 Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun
Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

TEŞEKKÜRLER

