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Kursun Amacı:

Kamunun denetimi altında bulunan veya
kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve
kuruluşlarının yaptıkları ihalelerde
uygulanan esas ve usulleri karşılıklı
tartışmak, en sık karşılaşılan konuları
belirlemek, sanal ihale işlemi senaryosu
oluşturarak interaktif tartışmak olup
kursiyerlerin ihale işlemlerini analiz ederek
yorum yapabilmelerini sağlamaktır.
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Kurs Programı:

09:00 - 12.00 Teorik Program: Kamu İhale kanunu; Kapsam ve istisnalar, Tanımlar, Temel ilkeler. Yaklaşık Maliyetin
hazırlanması. İhale usulleri; Açık ihale, Belli istekliler arasında ihale, Pazarlık usülü. Doğrudan temin
kuralları. Teknik şartname hazırlama prensipleri.

13:00 - 16.00 Uygulama Programı: Grup Çalışması; Bir satın alma işleminin hazırlanması (Serbest zaman). İtirazlar;
İdareye itirazlar (Teknik dokümana itiraz, Doküman ve usullere itiraz), Kamu İhale Kurumu'na itiraz. Bilgi
ve Belgeleri Açıklama Yasakları. Yerli isteklilerle ilgili Düzenlemeler. Grupların çalışma sonuçlarının
değerlendirilmesi. İnteraktif tartışmalar. Geribildirimlerin alınması.

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Faruk AYDIN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Uzm. Dr Rukiye BERKEM Ankara Eğitim-Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Şefliği

Uzm. Dr. Yüce AYHAN Behçet Uz Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu

Uzm. Dr. Ekrem YAŞAR Diyarbakır Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu

Kurs Sorumlusu:

Prof. Dr. Faruk AYDIN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD,TRABZON



KURS PROGRAMI
09.00 Kurs programının açılışı, tanıtımı ve tanışma (20 dk) Grup çalışması
09.20 Kamu İhale kanunu (30 dk) Dr.Faruk AYDIN

Kapsam ve istisnalar
Tanımlar
Temel ilkeler

09.50 Yaklaşık Maliyetin hazırlanması (20 dk) Dr.Tekin Karsligil
10.10 İhale usulleri (30 dk) Dr.Tekin Karslıgil

a.  Açık ihale
b. Belli istekliler arasında ihale
c. Pazarlık usülü

10.40 Doğrudan temin kuralları (30 dk) Dr.Yüce Ayhan
11.10 İtirazlar (30 dk) Dr.Ekrem Yaşar

a. İdareye itirazlar
1. Teknik dökümana itiraz
2. Doküman ve usullere itiraz

b.KİK’e itiraz
11.50 Çalışma Gruplarının Belirlenmesi (10 dk) Grup çalışması
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Kurs Programı/Öğleden sonra
12.00 Öğle Yemeği
13.00 Bir şartname örneği Dr.Faruk Aydın
13.10 Teknik şartname hazırlama prensipleri (60 dk) Dr.Yüce Ayhan- Dr.Rukiye Berkem
14.00 Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasakları (20 dk) Dr.Rukiye Berkem
14.20 Yerli isteklilerle ilgili Düzenlemeler(20 dk) Dr.Ekrem Yaşar
14.40 ARA
15.00 Grupların çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi (30 dk) Grup çalışması
16.30 İnteraktif tartışmalar (30 dk) Grup Çalışması
17.30 Geribildirim (30 dk) Grup Çalışması
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Üç marangoz  ustası gökyüzü kapısınınÜç marangoz  ustası gökyüzü kapısının
önünde avare avare bekleşirlerönünde avare avare bekleşirler

BunlardanBunlardan

obiri Polonyalı,
obiri İtalyan
ove de biri Türk’dür.

Petrus (yüce Peter) kapıdan çıkıp, marangozların
yanına gelir:
““Arkadaşlar, ben yeni bir kapı yaptırmakArkadaşlar, ben yeni bir kapı yaptırmak
istiyorum. Bana bir teklif hazırlarmısınızistiyorum. Bana bir teklif hazırlarmısınız?“?“ der.der.
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Polonyalı önündeki kapıya bakar, vePolonyalı önündeki kapıya bakar, ve::
““600 Euro’ya bu işi bitiririm600 Euro’ya bu işi bitiririm!“!“
der.der.
Petrus: "600 Euro?"600 Euro?
Bu fiyatı nasıl oluşturdunBu fiyatı nasıl oluşturdun?“?“ diyediye
sorar.sorar.
Polonyalı:
““Çok kolayÇok kolay::
200200 benim işçiliğim içinbenim işçiliğim için,,
200200 malzemeler için vemalzemeler için ve
200200 de vergi içinde vergi için““ der.der.
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Ve son olarak da Türk:Ve son olarak da Türk:
““valla Petrusvalla Petrus,,
3.0003.000 ver ve bu işi bittiver ve bu işi bitti
olarak kabul etolarak kabul et...„...„ der.der.
Petrus: "3.000 ???Petrus: "3.000 ???
Ulan sen aklını mıUlan sen aklını mı
kaçırdın? Bu fahiş fiyatıkaçırdın? Bu fahiş fiyatı
nereden uydurdunnereden uydurdun?„?„ diyediye
şaşırır.şaşırır.
Türk:
" P" Pııssst, Petrus,ssst, Petrus, gel helegel hele
yanımayanıma...„...„
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PetrusPetrus Türk’ün yanına gelirTürk’ün yanına gelir......

... Türk fısıldayarak:

““Yahu hesap çok basitYahu hesap çok basit::
1.0001.000 senin içinsenin için,,
1.0001.000 benim içinbenim için,,
400400 İtalyan için kiİtalyan için ki,,

çenesini tutsun diye veçenesini tutsun diye ve
600600 de Polonyalıya, işide Polonyalıya, işi
yapsın diyeyapsın diye!"!"
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KAMU ZARARI
5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde;

“Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal
sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden
Olunmasıdır”
 Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme
yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede

bulunulması,
d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması

veya yaptırılması,
e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun

bir şekilde yapılmaması,
f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
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