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BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai
ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri;ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri;

 İhale dışı bırakılacak olanlar,İhale dışı bırakılacak olanlar,
 İhaleye katılamayacak olanlar,İhaleye katılamayacak olanlar,
 Yasak fiil ve davranışlar,Yasak fiil ve davranışlar,
 İhalelere katılmaktan yasaklama,İhalelere katılmaktan yasaklama,
 İsteklilerin ceza sorumluluğu,İsteklilerin ceza sorumluluğu,
 Görevlilerin ceza sorumluluğu,Görevlilerin ceza sorumluluğu,
 Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı,Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai
ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri;ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri;

 İhale dışı bırakılacak olanlar,İhale dışı bırakılacak olanlar,
 İhaleye katılamayacak olanlar,İhaleye katılamayacak olanlar,
 Yasak fiil ve davranışlar,Yasak fiil ve davranışlar,
 İhalelere katılmaktan yasaklama,İhalelere katılmaktan yasaklama,
 İsteklilerin ceza sorumluluğu,İsteklilerin ceza sorumluluğu,
 Görevlilerin ceza sorumluluğu,Görevlilerin ceza sorumluluğu,
 Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı,Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı,
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BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

Madde 61Madde 61--(Değişik: 30/7/2003(Değişik: 30/7/2003--4964/37 md.)4964/37 md.)
Bu Kanunun uygulanmasındaBu Kanunun uygulanmasında görevlilergörevliler ileile
danışmanlık hizmeti sunanlardanışmanlık hizmeti sunanlar;;

 ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere,ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere,
 isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik veisteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve

malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gerekenmalî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken
bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşabilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa
edemezler,edemezler,

 kendilerinin veya üçüncü şahısların yararınakendilerinin veya üçüncü şahısların yararına
kullanamazlar.kullanamazlar.
Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 veAksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve
60ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.60ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

Madde 61Madde 61--(Değişik: 30/7/2003(Değişik: 30/7/2003--4964/37 md.)4964/37 md.)
Bu Kanunun uygulanmasındaBu Kanunun uygulanmasında görevlilergörevliler ileile
danışmanlık hizmeti sunanlardanışmanlık hizmeti sunanlar;;

 ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere,ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere,
 isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik veisteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve

malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gerekenmalî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken
bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşabilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa
edemezler,edemezler,

 kendilerinin veya üçüncü şahısların yararınakendilerinin veya üçüncü şahısların yararına
kullanamazlar.kullanamazlar.
Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 veAksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve
60ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.60ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

4734/ Gerekçe madde 614734/ Gerekçe madde 61--

Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanlarınKamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların
yerine getirdikleri hizmetin gerektirdiğiyerine getirdikleri hizmetin gerektirdiği
sorumluluğun bir parçası olarak ihale sürecinin hangisorumluluğun bir parçası olarak ihale sürecinin hangi
aşamasında edinilirse edinilsin gizli kalması gerekenaşamasında edinilirse edinilsin gizli kalması gereken
bilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundanbilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundan
yarar sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır.yarar sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacakAyrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacak
müeyyideler (yaptırımlar) belirtilmiştir.müeyyideler (yaptırımlar) belirtilmiştir.

4734/ Gerekçe madde 614734/ Gerekçe madde 61--

Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanlarınKamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların
yerine getirdikleri hizmetin gerektirdiğiyerine getirdikleri hizmetin gerektirdiği
sorumluluğun bir parçası olarak ihale sürecinin hangisorumluluğun bir parçası olarak ihale sürecinin hangi
aşamasında edinilirse edinilsin gizli kalması gerekenaşamasında edinilirse edinilsin gizli kalması gereken
bilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundanbilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundan
yarar sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır.yarar sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacakAyrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacak
müeyyideler (yaptırımlar) belirtilmiştir.müeyyideler (yaptırımlar) belirtilmiştir.
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Bu maddeler:Bu maddeler:
DÖRDÜNCÜ KISIMDÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Ceza SorumluluğuYasaklar ve Ceza Sorumluluğu
 Madde 58Madde 58--(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003--4964/ 35 md.)4964/ 35 md.)

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
 Madde 60Madde 60--

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu

Bu maddeler:Bu maddeler:
DÖRDÜNCÜ KISIMDÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Ceza SorumluluğuYasaklar ve Ceza Sorumluluğu
 Madde 58Madde 58--(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003--4964/ 35 md.)4964/ 35 md.)

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
 Madde 60Madde 60--

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
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İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
Madde 58Madde 58-- ((Değişik birinci fıkra: 30/7/2003Değişik birinci fıkra: 30/7/2003--4964/ 35 md.)4964/ 35 md.)

1717 ncinci maddede belirtilen fiil veya davranışlardamaddede belirtilen fiil veya davranışlarda
bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veyabulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya
davranışlarının özelliğine göre,davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamakbir yıldan az olmamak
üzere iki yıla kadarüzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir
(zorlayıcı) sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme(zorlayıcı) sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzereyapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere
bir yıla kadar, 2bir yıla kadar, 2 ncinci ve 3 üncü maddeler ile istisnave 3 üncü maddeler ile istisna
edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarınınedilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
Madde 58Madde 58-- ((Değişik birinci fıkra: 30/7/2003Değişik birinci fıkra: 30/7/2003--4964/ 35 md.)4964/ 35 md.)

1717 ncinci maddede belirtilen fiil veya davranışlardamaddede belirtilen fiil veya davranışlarda
bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veyabulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya
davranışlarının özelliğine göre,davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamakbir yıldan az olmamak
üzere iki yıla kadarüzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir
(zorlayıcı) sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme(zorlayıcı) sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzereyapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere
bir yıla kadar, 2bir yıla kadar, 2 ncinci ve 3 üncü maddeler ile istisnave 3 üncü maddeler ile istisna
edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarınınedilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgiliKatılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili
veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi birveya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir
bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayanbakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan
idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özelidarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel
idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik,idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik,
müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığımüessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı
tarafından verilir.tarafından verilir.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgiliKatılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili
veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi birveya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir
bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayanbakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan
idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özelidarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel
idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik,idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik,
müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığımüessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı
tarafından verilir.tarafından verilir.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
 Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerinHaklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin

şahıs şirketi olması halinde şirketşahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarınınortaklarının
tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde isetamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçeksermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek
veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkraveya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra
hükmüne göre yasaklama kararı verilir.hükmüne göre yasaklama kararı verilir.

 Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veyaHaklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya
tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıstüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs
şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketişirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi
hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmalarıhakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahiphalinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip
olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynıolmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı
şekilde yasaklama kararı verilir.şekilde yasaklama kararı verilir.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
 Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerinHaklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin

şahıs şirketi olması halinde şirketşahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarınınortaklarının
tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde isetamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçeksermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek
veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkraveya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra
hükmüne göre yasaklama kararı verilir.hükmüne göre yasaklama kararı verilir.

 Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veyaHaklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya
tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıstüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs
şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketişirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi
hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmalarıhakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahiphalinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip
olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynıolmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı
şekilde yasaklama kararı verilir.şekilde yasaklama kararı verilir.
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İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veyaİhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya
davranışlarda bulundukları tespit edilenler,davranışlarda bulundukları tespit edilenler,
idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibiidarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi
yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadaryasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar
aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere deaynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de
iştirak ettirilmezler.iştirak ettirilmezler.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veyaİhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya
davranışlarda bulundukları tespit edilenler,davranışlarda bulundukları tespit edilenler,
idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibiidarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi
yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadaryasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar
aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere deaynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de
iştirak ettirilmezler.iştirak ettirilmezler.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiilYasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil
veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geçveya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç
kırkbeşkırkbeş gün içinde verilir.gün içinde verilir.

Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmakVerilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak
üzere en geçüzere en geç onbeşonbeş gün içinde gönderilir ve yayımıgün içinde gönderilir ve yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.tarihinde yürürlüğe girer.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiilYasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil
veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geçveya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç
kırkbeşkırkbeş gün içinde verilir.gün içinde verilir.

Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmakVerilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak
üzere en geçüzere en geç onbeşonbeş gün içinde gönderilir ve yayımıgün içinde gönderilir ve yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.tarihinde yürürlüğe girer.

Bu fıkrada geçen “en geç otuz gün” ibaresi, 30/7/2003 tarihli veBu fıkrada geçen “en geç otuz gün” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve
4964 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle “en geç4964 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle “en geç kırkbeşkırkbeş gün” olarakgün” olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama

 Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamuBu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkinihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin
siciller tutulur.siciller tutulur.

 İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktanİhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan
yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıklarıyasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları
takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgilitakdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili
veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekleveya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür.yükümlüdür.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama

 Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamuBu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkinihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin
siciller tutulur.siciller tutulur.

 İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktanİhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan
yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıklarıyasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları
takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgilitakdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili
veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekleveya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür.yükümlüdür.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––
Kamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarakKamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarak
yapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebepyapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebep
olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenliolunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli
olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla;olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; yasakyasak
olan fiil veya davranışlarda bulundukları tespitolan fiil veya davranışlarda bulundukları tespit
edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göreedilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlıihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı
bulunulan bakanlık tarafından haklarında maddedebulunulan bakanlık tarafından haklarında maddede
belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktanbelirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––
Kamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarakKamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarak
yapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebepyapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebep
olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenliolunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli
olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla;olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; yasakyasak
olan fiil veya davranışlarda bulundukları tespitolan fiil veya davranışlarda bulundukları tespit
edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göreedilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlıihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı
bulunulan bakanlık tarafından haklarında maddedebulunulan bakanlık tarafından haklarında maddede
belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktanbelirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

Yasaklananların başka bir yöntem izleyerek dolaylıYasaklananların başka bir yöntem izleyerek dolaylı
olarak kamu ihalelerine teklif vermesini önlemekolarak kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek
üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçeküzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek
veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketlerveya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler
veya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketiveya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketi
ayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uygulanacağıayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uygulanacağı
hükme bağlanmıştır.hükme bağlanmıştır.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

Yasaklananların başka bir yöntem izleyerek dolaylıYasaklananların başka bir yöntem izleyerek dolaylı
olarak kamu ihalelerine teklif vermesini önlemekolarak kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek
üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçeküzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek
veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketlerveya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler
veya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketiveya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketi
ayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uygulanacağıayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uygulanacağı
hükme bağlanmıştır.hükme bağlanmıştır.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

Yasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zamanYasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zaman
alacağı göz önüne alınarak, ihale sırasında veyaalacağı göz önüne alınarak, ihale sırasında veya
sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulunduklarısonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştiraktespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştirak
ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararınınettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının
yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafındanyürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından
yapılacak sonraki ihalelere de iştirakyapılacak sonraki ihalelere de iştirak
ettirilmeyecekleri düzenlenmiştir.ettirilmeyecekleri düzenlenmiştir.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

Yasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zamanYasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zaman
alacağı göz önüne alınarak, ihale sırasında veyaalacağı göz önüne alınarak, ihale sırasında veya
sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulunduklarısonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştiraktespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştirak
ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararınınettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının
yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafındanyürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından
yapılacak sonraki ihalelere de iştirakyapılacak sonraki ihalelere de iştirak
ettirilmeyecekleri düzenlenmiştir.ettirilmeyecekleri düzenlenmiştir.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

İdareler tarafından verilen yasaklama kararlarınınİdareler tarafından verilen yasaklama kararlarının
gecikmeye neden olunmadan işleme konulmasınıgecikmeye neden olunmadan işleme konulmasını
sağlamak üzere yapılacak işlemler için süresağlamak üzere yapılacak işlemler için süre
belirlenerek; yasaklamayı gerektiren fiil veyabelirlenerek; yasaklamayı gerektiren fiil veya
davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30
gün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, verilengün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, verilen
bu kararların Resmî Gazetede yayımlanmak üzere enbu kararların Resmî Gazetede yayımlanmak üzere en
geç 15 gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihindengeç 15 gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

İdareler tarafından verilen yasaklama kararlarınınİdareler tarafından verilen yasaklama kararlarının
gecikmeye neden olunmadan işleme konulmasınıgecikmeye neden olunmadan işleme konulmasını
sağlamak üzere yapılacak işlemler için süresağlamak üzere yapılacak işlemler için süre
belirlenerek; yasaklamayı gerektiren fiil veyabelirlenerek; yasaklamayı gerektiren fiil veya
davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30
gün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, verilengün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, verilen
bu kararların Resmî Gazetede yayımlanmak üzere enbu kararların Resmî Gazetede yayımlanmak üzere en
geç 15 gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihindengeç 15 gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

Bu uygulamanın etkin olarak yürütülmesini sağlamakBu uygulamanın etkin olarak yürütülmesini sağlamak
üzere, yasaklama kararlarınınüzere, yasaklama kararlarının Kamu İhale KurumuKamu İhale Kurumu
tarafından izlenmesine ve bu konudatarafından izlenmesine ve bu konuda sicil tutulmasınasicil tutulmasına
ilişkin hükümler düzenlenmiştir.ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

İhalelere katılmaktan yasaklamaİhalelere katılmaktan yasaklama
4734/ Gerekçe madde 584734/ Gerekçe madde 58 ––

Bu uygulamanın etkin olarak yürütülmesini sağlamakBu uygulamanın etkin olarak yürütülmesini sağlamak
üzere, yasaklama kararlarınınüzere, yasaklama kararlarının Kamu İhale KurumuKamu İhale Kurumu
tarafından izlenmesine ve bu konudatarafından izlenmesine ve bu konuda sicil tutulmasınasicil tutulmasına
ilişkin hükümler düzenlenmiştir.ilişkin hükümler düzenlenmiştir.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--
İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan veİhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve
üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasınaüyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına
kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alankadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan
diğer ilgililerin; 17diğer ilgililerin; 17 ncinci maddede belirtilen fiil veyamaddede belirtilen fiil veya
davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanunidavranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni
gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veyataraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya
kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde,kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde,
haklarında ilgili mevzuatları gereğincehaklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezasıdisiplin cezası
uygulanır.uygulanır.

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--
İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan veİhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve
üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasınaüyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına
kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alankadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan
diğer ilgililerin; 17diğer ilgililerin; 17 ncinci maddede belirtilen fiil veyamaddede belirtilen fiil veya
davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanunidavranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni
gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veyataraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya
kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde,kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde,
haklarında ilgili mevzuatları gereğincehaklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezasıdisiplin cezası
uygulanır.uygulanır.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--
Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göreAyrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
haklarında ceza kovuşturması da yapılır vehaklarında ceza kovuşturması da yapılır ve
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıklarıhükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları
zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerinezarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine
tazmin ettirilirtazmin ettirilir.. (Değişik son cümle: 30/7/2003(Değişik son cümle: 30/7/2003--4964/36 md.)4964/36 md.)

Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hükümBu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm
giyen idare görevlileri, bugiyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına girenKanun kapsamına giren
işlerde görevlendirilemezler.işlerde görevlendirilemezler.

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--
Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göreAyrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
haklarında ceza kovuşturması da yapılır vehaklarında ceza kovuşturması da yapılır ve
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıklarıhükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları
zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerinezarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine
tazmin ettirilirtazmin ettirilir.. (Değişik son cümle: 30/7/2003(Değişik son cümle: 30/7/2003--4964/36 md.)4964/36 md.)

Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hükümBu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm
giyen idare görevlileri, bugiyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına girenKanun kapsamına giren
işlerde görevlendirilemezler.işlerde görevlendirilemezler.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargıBu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı
organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar,organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar,

bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum vebu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve
kuruluşlarınca bukuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatınKanunun ve ilgili diğer mevzuatın
uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolarauygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara
atanamaz ve görev alamazlar.atanamaz ve görev alamazlar.

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargıBu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı
organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar,organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar,

bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum vebu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve
kuruluşlarınca bukuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatınKanunun ve ilgili diğer mevzuatın
uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolarauygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara
atanamaz ve görev alamazlar.atanamaz ve görev alamazlar.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--

((Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003--4964/36 md.4964/36 md.))

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 625 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 ncinci
maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleyemaddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye
çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkındaçıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında
da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60Madde 60--

((Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003--4964/36 md.4964/36 md.))

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 625 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 ncinci
maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleyemaddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye
çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkındaçıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında
da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.



BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARIBİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
4734/ Gerekçe madde 604734/ Gerekçe madde 60--
İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar olanİhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar olan
süreçteki her aşamada görev alan idaresüreçteki her aşamada görev alan idare
görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerinegörevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine
getirmelerini sağlamak amacıyla;getirmelerini sağlamak amacıyla;
yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının,yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının,
görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıklagörevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla
yapmadıklarının veya taraflardan birinin zararınayapmadıklarının veya taraflardan birinin zararına
yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerdeyol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde
bulunduklarının tespiti halindebulunduklarının tespiti halinde disiplin cezasıdisiplin cezası
uygulanması,uygulanması,

Görevlilerin ceza sorumluluğuGörevlilerin ceza sorumluluğu
4734/ Gerekçe madde 604734/ Gerekçe madde 60--
İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar olanİhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar olan
süreçteki her aşamada görev alan idaresüreçteki her aşamada görev alan idare
görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerinegörevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine
getirmelerini sağlamak amacıyla;getirmelerini sağlamak amacıyla;
yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının,yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının,
görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıklagörevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla
yapmadıklarının veya taraflardan birinin zararınayapmadıklarının veya taraflardan birinin zararına
yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerdeyol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde
bulunduklarının tespiti halindebulunduklarının tespiti halinde disiplin cezasıdisiplin cezası
uygulanması,uygulanması,
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fiil veya davranışlarının özelliğine göre cezafiil veya davranışlarının özelliğine göre ceza
kovuşturması yapılması ve kamu davası açılmasınakovuşturması yapılması ve kamu davası açılmasına
karar verilenlerin yargılama sonuna kadarkarar verilenlerin yargılama sonuna kadar
görevlerinden uzaklaştırılmasıgörevlerinden uzaklaştırılması gerekli görülmüştür.gerekli görülmüştür.
Sözleşme yapılma aşamasına kadar olan süreçte buSözleşme yapılma aşamasına kadar olan süreçte bu
fiil veya davranışta bulunanların, bu fiil veyafiil veya davranışta bulunanların, bu fiil veya
davranışlar sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmişdavranışlar sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmiş
olsa dahiolsa dahi aynı ceza sorumluluğunaaynı ceza sorumluluğuna tâbi olduğu açıktır.tâbi olduğu açıktır.
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Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargıBu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı
organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların,organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların,
bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum vebu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve
kuruluşlarınca bukuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatınKanunun ve ilgili diğer mevzuatın
uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolarauygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara
atanamayacakları ve görev alamayacaklarıatanamayacakları ve görev alamayacakları
düzenlenmiştir.düzenlenmiştir.
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Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere 62Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere 62 ncinci
maddesinde belirlenen kurallara aykırı olarakmaddesinde belirlenen kurallara aykırı olarak
ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ileihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile
yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasını ihlal edenleryaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasını ihlal edenler
hakkında da aynı müeyyidelerin uygulanmasıhakkında da aynı müeyyidelerin uygulanması
öngörülmektedir.öngörülmektedir.
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