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Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi 
 
Ön kayıt için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2021 tarihidir. Eğitim programına ön kayıt yaptırmak için 
lütfen http://www.sem.gazi.edu.tr/basvuru bağlantısına tıklayınız.  

Başvuru sayısının belirlenen asgari kontenjandan az olması halinde eğitim gerçekleştirilmeyecektir. Bu 
durumda başvuru sahipleri bilgilendirilecektir. 

Eğitim kontenjanı 25 kişi ile sınırlıdır. 

Eğitim Tarihi : 17-31 Mayıs 2021 

Eğitim Saati     : 10:30 - 13:30 

Eğitim Süresi : 30 Saat (10 İş günü) 

Eğitim Ücreti   : 1.100,00 TL (KDV Dâhil) 

Eğitim Türü      : Uzaktan (Çevrimiçi Canlı Oturum) 

Eğitimci            : Necip TURGUTER - Sayıştay (E) Uzman Denetçisi Bağımsız Denetçi 

Not: Kamu çalışanlarının eğitim ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 
eki (E) cetveli 37. sıra (a) bendine göre yapılabilmektedir. 

Eğitim Detayları 

Kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu idarelerinin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bilindiği üzere; 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Söz konusu Kanun Usul kurallarının ön 
planda olduğu temel kanun olmakla birlikte, uygulamalara açıklık getirilmek üzere Kamu İhale 
Kurumunca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 
Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.  

Bu kursta, Kamu İhale Kanunu söz konusu Yönetmelik hükümleri ve Kamu ihale Genel Tebliği hükümleri 
doğrultusunda açıklanacak olup; ilgisi nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununun temel 
hükümleri açıklanacaktır. 

Eğitimde İşlenecek Konular 

 Kamu İhalelerinin Tarihçesi  

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel özellikleri  

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun temel hükümleri  

 İhale hukuku, kamu hukuku özel hukuk ayrımı  

 Kamu kaynağı tanımı ve unsurları  

 Kanunun amacı ve kapsamı  

 Kanunun istisna hükmü, 3/g bendi uygulaması  

 Kamu alımlarında ihtiyaçların belirlenmesi ve ihaleye hazırlık  

 İhaleye ilişkin tanımlar  

 İhale yetkisi ve yetkilisi  

 Kanunun temel ilkeleri  

 İdarece uyulması gereken kurallar  

 İhaleye katılamayacak olanlar, ihaleye katılma kuralları  
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 İhale dokümanı ve ihale işlem dosyası  

 İhale onay belgesi ve harcama talimatı  

 Yaklaşık maliyetin hazırlanması  

 Eşik değer tanımı ve ihaledeki fonksiyonu 

 Teknik şartname hazırlanması  

 İhale ilan süreleri ve kuralları  

 İhale komisyonu kurulması  

 İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi  

 Yasak fiil ve davranışlar  

 Açık ihale usulü  

 Belli istekliler arasında ihale usulü  

 Pazarlık usulü 

 Doğrudan temin 

 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması  

 Başvuru belgelerinin sunulması  

 Tekliflerin geçerlilik suresi 

 Geçici teminat  

 Tekliflerin alınması ve açılması  

 Aşırı düşük teklif sorgulaması  

 İhalenin karara bağlanması ve onaylanması  

 Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi  

 Sözleşmeye davet  

 Kesin teminat  

 İhalenin sözleşmeye bağlanması  

 Sözleşme yapılmasında tarafların sorumluluğu  

 Yasaklar ve ceza sorumluluğu  

 İhaleye fesat karıştırma suçu oluşumu  

 Kamu ihalelerinde şikâyet ve dava açma  

 4735 Sayılı Kanuna göre bağıtlanan sözleşmenin feshinde taraflarca talep edilecek müsbet 
zarar–menfi zarar 

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği mevzuatı açıklaması 
 

Eğitimin Hedef Kitlesi 

 Üst Yöneticiler  
 Harcama yetkilileri  
 Gerçekleştirme görevlileri  
 Muhasebe yetkilileri 
 Mali işler birimleri çalışanları 

Eğitim Koşulları 

Eğitim programı, Merkezimiz tarafından hazırlanacak ve uzaktan eğitim yoluyla uygulanacaktır. Eğitim 
için gereken yazılım kullanımı Merkezimiz tarafından sağlanacak, katılımcılara kurs süresince ve kursu 
takiben 15 (on beş) gün süresince arşiv kayıtlarını izleyebilmeleri için yazılıma erişim hakkı verilecektir. 
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Herhangi bir nedenle yapılmayan dersin telafisi gerçekleştirilecektir. 

Eğitime katılacaklardan katılım ücreti olarak kişi başına 1.100,00 TL (KDV dâhil) alınacaktır. 

Eğitim bedelini; şahsi olarak karşılayacak katılımcılar aşağıda belirtilen hesap numarasına kesin 
kayıttan önce yatırarak dekontu gazisem@gazi.edu.tr e-posta adresine göndereceklerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarından eğitimimize katılacak olan katılımcılar; kurumlarından alacakları resmi 
olur yazısını Merkezimizin e-posta adresine ileterek ön kayıt yaptırabilirler. Katılımcılar eğitim 
başladıktan sonra Merkezimiz tarafından düzenlenen eğitim faturasını kendi kurumlarına teslim ederek 
ödeme sürecini başlatacaktır. 

Eğitim bedelinin yatırılacağı banka bilgileri aşağıda verilmiştir: 

Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi 

IBAN No: TR 59 0001 2001 2940 0006 0001 65 

Hesap No: 06000165 

 

Katılım Sertifikası 

Katılımcılara, eğitimi tamamladığını belirten, Merkez Müdürü ve Eğitmen tarafından imzalanmış, alınan 
kurs içeriğini gösterir “Katılım Sertifikası” verilecektir. Katılım Sertifikasının verilebilmesi için eğitim 
süresinin en az %80’ine katılım sağlanması gerekmektedir. 

 


