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DAĞITIM YERLERİNE
Sayıştay Başkanlığı tarafından 2014 yılı hesaplarının denetimi sonucu hazırlanan
raporda bazı birimlerin 4734 sayılı İhale Kanunu çerçevesinde doğrudan temin yöntemi
ile yapılan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili olarak belli bir süreç (zaman dilimi)
gerektiren alımlar için sözleşme yapılmadığı, ihale yetkilisinin onayının önceden
alınmadığı ve kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle alımların yapıldığı
hususları bulgu konusu yapıldığından dolayı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun
görülmüştür.
1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan
Kamu İhale Tebliğinin “ Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar” başlıklı 22 inci
maddesinde bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi, hizmetin veya yapım
işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanmasının
zorunlu olduğu belirtilmekte olup doğrudan temin suretiyle yapılan ve belirli bir süreç
gerektiren mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde sözleşme yapılması, söz konusu
sözleşme evraklarının Ödeme Emri Belgesine eklenmesi,
2. Aynı tebliğin ( 22.1.1.4) numaralı maddesinde “22 inci maddeye göre
ihtiyaçların karşılanmasında Onay Belgesi düzenlenmesi, onaya takiben ihale yetkilisince
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna
ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.”
denilmekte olup İhale Kanunu çerçevesinde yapılacak her türlü mal alımı, hizmet ve
yapım işi ile ilgili süreçlerin önce onay belgesi alınmak suretiyle başlatılması ve ardından
diğer işlemlere geçilmesi,
3. Adı geçen kanununun “Temel İlkeler “ başlıklı 5 inci maddesinde “ Eşik
değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara
bölünemez….” denilmekte olup harcama yetkililerinin aynı kanunun “Görevlilerin Ceza
Sorumluluğu” başlıklı 60 ıncı maddesinde belirtilen müeyyideler ile karşılaşmamaları için
yapılacak olan alımlarda daha dikkatli davranmaları ve eşik değerlerin altında kalmak için
ihaleleri kısımlara bölmemeleri gerekmektedir.
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Belirli bir süreç gerektirdiği halde sözleşmesi olmayan evraklar ile onay tarihi
Piyasa Fiyat Araştırması ve sözleşmeden sonra olan alımların ödeme işlemleri
gerçekleştirilmeyeceğinden dolayı herhangi bir idari ve cezai sorumluluklarla karşı
karşıya kalınmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması hususunu önemle rica
ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Rektör
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