
DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA 

GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME FORMU 

 

   Görüş Bildiren Kurum/Kuruluş:  Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği   

 İletişime Geçilebilecek Yetkili/Sorumlu Kişi:  Seda SEYHAN   

 Birimi ve Görevi:  Birlik Yöneticisi      

 Telefon: 
 0 312 440 8970 

  
  

 E-posta: 
seda.seyhan@tmmmb.org.tr 

tmmmb@tmmmb.org.tr  
 

Çalışmanın Geneli Üzerinde Görüş ve Değerlendirme  

Doğrudan Temin Yöntemi, acil ve pratik olarak yerine getirilmesi beklenen hizmetler için küçük, orta ve büyük ölçekli tüm kuruluşların, iş alımının 

gerekliliklerine bağlı olarak; Kurumlarca görevlendirilmesine olanak sağlayan ve her ölçekten kuruluşun rekabet edebildiği alanlar yaratarak sektörleri ve 

bileşenlerini aktif tutan ve en verimli hizmeti amaçlayan bir seçenektir. 

 

Özellikle küçük ölçekli kuruluşlar kendi Know-How bilgilerini sergileyebilmek adına, bu kapsamdaki işler ile rekabet edilebilirliği sağlıklı ve anlamlı 

hale getiren bir katılım sağlayabilmektedirler. Bu katılımlar, zaman içerisinde bu hizmetlerin beklenene uygun bir şekilde yerine getirilmesine imkan 

sağlayacaktır. 

 

Bu açılardan söz konusu tebliğ taslağı, alımların hem EKAP üzerindeki entegrasyonunu getirmesi, hem de işleyişi istekliler için kolaylaştırması 

bakımından sektörlerin tüm bileşenleri için olumlu olarak değerlendirilmiştir. 
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 TEKNİK ÇALIŞMA DOKÜMANI 

Taslak Madde Görüş ve Değerlendirme Madde Önerisi   

  

 Madde 4 ün 5.fıkrası 
İdarelerin yapacakları alımlarda ticari merkezi 

olarak belirteceği illerdeki isteklilerden almasına 

yönelik inisiyatif kullanma hakkı rekabeti 

engelleyeceğinden tekrar gözden geçirilmelidir. 

 Bu kısım kaldırılabilir. 

 

  

 Madde 4 ün 12.fıkrası 
 Doğrudan temin yolu ile yapılacak alımlarda 

sadece kanunun 22.maddesinin d fıkrasındaki alım 

işlerinde uygulanacak olan ‘ihalelere katılmaktan 

yasaklı olup olmadığının teyidi söz konusu 

alımların diğer bentlerindeki işler için de 

uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. 

 Gözden geçirilebilir. 

 

  

 Madde 6 nın 1.fıkrası 
 EKAP üzerinden duyurusu yapılacak olan herhangi 

bir alımın teklifinin hazırlanması ve sunulması için 

verilebilecek minimum süre olarak 24 saat yeterli 

olmayabilir. 

 Gözden geçirilebilir. 

 

 Madde 9 un 4,5,6. fıkrası 

  
Yapılacak olan herhangi bir e-ihalede teklifin hem 

elektronik hem de fiziki sunulabileceği ya da aynı 

ihale için 2 adet teklifin (1 adet elektronik, 1 adet 

fiziki) sunulabileceğinin gerekçesi anlaşılamamıştır. 

 Gözden geçirilmelidir. 

 

  

 Madde 21 

Madde 4’ün 12.fıkrasında 4734 sayılı kanunun 

22-d maddesi dahilinde yapılan alımlarda 

yasaklılık durumunun teyit edilmesi yoluna 

başvurulacağı belirtilmesine karşın, Madde 

21’de alımlarda, 4734 sayılı kanunun 17. 

Madde 21’in 1.fıkrasında, 4734 sayılı kanunun 

17.maddesinde ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

25.maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda 

bulunanlar hakkında, Kanunun 58. ve 4735 sayılı 
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maddesinde yer alan yasaklılık hallerini 

içeren/oluşturan durum ve kişilere 

(gerçek/tüzel) yasaklama kararı verilmeyeceği 

tebliğ edilmiştir. Tutumda süreklilik ve 

rekabetçi tekliflerin verilebilmesi bakımından 

paralel bir yaklaşımın sergilenmesinin sağlıklı 

olacağı kanaatindeyiz.  

kanunun 26.maddesine göre ihalelere katılmaktan 

yasaklama kararı verilemeyeceği ifade edilmiştir. 

Ancak bu tebliğ taslağı kapsamında alım yapılması 

halinde 4734 sayılı kanunun 22.maddesinin 

1.fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitler 

dahilinde yapılan alımlarda yasaklı fiil ve 

davranışlarda bulunanlara yasaklama kararı 

verilmesi şeklinde ekleme yapılmasını 

önermekteyiz. 

  

 Madde 23 

Madde 20’de alımların, idarelerin kurduğu ve 

işlettiği elektronik platformlardan da 

yapılabileceği fakat bu uygulamanın tebliğ 

tarihinden önce kurulup işletilmeye başlanmış 

sistemleri kapsadığı vurgulanmıştır. Halihazırda 

birçok kurum bu sistemlere sahip değildir ya da 

kurumsal kapasite geliştirme hizmetleri alarak 

ilgili entegrasyonları sağlama niyetinde veya 

oluşumu içerisindedir. Tebliğe konu olması 

bakımından bunun teşvik edilen bir uygulama 

olduğu düşüncesinden hareketle, Madde 23’te 

belirtilen tebliğin yayım tarihi ile yürürlüğe 

girmesi durumu, bu sistemleri kurma 

aşamasında veya niyetinde olan kurum ve 

kuruluşlar açısından ek süreye ihtiyaç 

doğuracaktır. Madde 23’ün süre bakımından 

Madde 23’ün 1.fıkrasında, bu Tebliğin yayımı 

tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Ancak 

süre bakımından gelişim halinde olan ve tebliğ 

tarihinden önce aktif olamayan tebliğe konu 

girişimler açısından adaptasyonun sağlanabilmesi 

için makul bir ek süre verilmesinin uygun olacağı 

kanaatindeyiz.  
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gelişim halinde olan ve tebliğ tarihinden önce 

aktif olamayan tebliğe konu girişimler 

açısından ilgili konulara istisnai ek sürelerin 

tanınması, kurumların tebliğe tam uyumu 

açısından önem arz etmektedir.  

 

     
  

  

 

  

  

 

 


