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Aciklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagida dokiimu yapilan

129,70-TL yargilama giderinin davah idareden almarak davaciya verilmesine, artan posta

iicretinin istegi halinde davaciya iadesine, karann tebligini izleyen giinden itibaren 30 gun

icerisinde Damstay'a temyiz yolu acik olmak iizere 30/12/2011 tarihinde oybirligiyle karar

verildi.

Uye

VEDAT KAYA

101148

Uye

SAIT MICANOGLU

118685

'y.
YARGILAMipGEDERLERJ :

Bagvurma Hgf'ci: 18,40 TL
Karar Harci : 18,40 TL

Y.D. Harci : 30,30 TL

Posta Gideri : 62,60 TL

TOPLAM 129,70 TL

md*/f.06.02.12
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^dt^usl^y^Hk olarak teknik sartnamelerde belirtilen cihaza ili?^gga-^
belirli bir cihaza yonelik olup olmadigi ve rekabetin engellemp engellenmedigmm t spit
eSetilmLi amaciyla Turkiye Yuksek fhtisas Egitim ve Arastirma^^^^
uzman ile TABOM muhendisinden olusan biliriopi heyetine ihalelere li?km tekrnk
s^rTarnelenn ve ihale uygulamalannin inceletildigi, inceleme sonucu hazirlanan bihrkisi

I^ TMyede ho^n otoanalizoru satan ^^^^f^^^

ve 12.maddesine aylan davranildigi ve bu davrani?in 657 sayxh Devlct
Kanunu'nun 125/C(a) maddesini ihlal ettiginden bahisle (1/8) oranmda ayliktan kesme cezas^
He cezalandinlmasmin teklif edilmesi iizerine dava konusu disiphn cezasmm venld^gi ve bu
cezanm iptali istemiyle de gorulmekte olan davamn a5ildigi anla?ilmaktadir.

Olayda, soru?turmaci tarafindan yaptinlan bilirki?i..mcelemesi sonucu hazirlaiian
bilir^i raporunda, 15.04.2009 tarihinde yapilan ihaleye yonelik hazirlanan te^
saTSamide belirli bir cihazin ozeUiklerine ili?kin tanimlamalara yer venldip ve bu ?eknde

"yZlumtok rekabetin engeUendigi M^^^
yonelik hazirlanan ^^^^SJ^SyS^-^^^-^^^^^n
Lfflarmiasrsirls^mnhireTyrn^goi^r^^
tycdV^SSSn^^^^y^: ihale iizerinde kalan Tenay Medikal isimli ?irk e a
cLz ile yapHan demonstrasyonun yeterli sayida olmamasma ve hakkmda bnrrki?
incelemesi yaptinlmamasina kar?in cihazin yerinden ^Kileiek..^M^
konusuna yLeiik^gO^toto^^li'-^ ^ cihazlara y°nel± °1^ ^ t™
yapilmasi gereffilT^^io&e^n once mutlaka uzman gozetiminde, demonun
tekrarlanmasi gerektigi yolunda belirlenen bir .usul ve esasm bulunmadigi bu konunun
tamamen yoruma a?ik bir konu oldugu ve ihale komisyonunun takdir alani icrnde yer. aldigi
bu nedenle yeterli sayida demo,..yapilmadigl. gerekcesiyle davacimn 657 sayih yasanm

125/C-a maddesi uyannca cezalandinlmasina qhnak bulunmadigi gibi demonstrasyonu

yetersiz goriilen cihazin sokuHeirsonras"! ihalenin diger ?irkete verilmeyerek iptal edilnu?
olmas! nedeniyle, iha^^.y^.Jayr.mlchgxndan ^bahsetmeye de olanak bulunmadigi

anlasilmaktadir.

Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgeler ile sorusturma raporu birlikte
degerlendirildiginde, Kirsehir Halk Saghgi Laboratuvannda laboratuvar teknisyen,^larak
goL yapan davacimn, ihale komisyonunda gbrevlendirilen kisimn ihdeye^W^
nedeniyle ihaleye dahil edildigi ve 15.04.2009 tarihinde ger9eklestinlen Halk Saghgi
Labaratuvan KIT karsihgi Hormon Otoanalizorii Cihazi Alimi ihalesinde male teknik
sartname hazirlama komisyoniffiaayer almadigv-Tenay-Medikalin amlan ihaleyi ^anmasi
uzerine amlan medikal tarafindan kurulan cihazlarda meydana gelen bir takim aksakhkUir
nedeniyle bu sirketin demonstrasyonun uygun bulunmamasi asamasmdaki fiilmm de
herhangiEr-usuL.ve..-esasa aykin olmadigi^e ihale komisyonun ..takdir .hakk.Lkaps^mda
oldug7a9ik oldug^mda^Tdavac^m 657 sayih Yasanm 125/C-a maddesi uyannca 1/8
orar^dTmai'lceslm cezasi' ile cezalandinlmasina iliskin dava konusu islemde amlan

mezuatajpkuka uyarhk gorukaemistir.
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DAVACI

k I j?:m~^**

DAVALI

: Aynur HAMAMCILAR I S
Halk Sagligi Laboratuan II MudiirluguKIRSEHIR

: Saglik Bakanligi ANKARADAVALI : Saglik Bakanlg

DAVANIN OZETI : Kirsehir Halk Sagligi Laboratuvannda laboratuvar teknisyeni
olarak gorev yapan da"va"ci" tarafmdan, 657 sayih Devlet Memurlari Kanununun 125/C-(a)
maddesi uyannca 1/8 oramnda ayliktan kesme cezasi ile cezalandinlmasma yonelik
09 02 ''Oil tarih ve 25597 sayih i?lemin; Kamu ihale Kanunun 12. maddesinde {sartnamenin
hangi' teknik kriterleri icermesi gerektiginin belirtildigi, ihalenin teknik sartnamesmin
hazirlanmasinda, imzalanmasinda ve iptal asamasindaki demantrasyon cahjsmasi ortammda
bulunmadigi, ayni sorusturmada haklannda kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi tekhi
edilen personelin cezalannin II Disiplin Kurulunun 25.01.2011 tarih ve 2 sayili karan lie

reddedildigi ileri siiriilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI :Saghk Bakanligi Teftis Kurulu Baskanligi'nca yaptmlan
inceleme neticesindTla^zIm "edilen 27.08.2010 tarih ve 57/01 say* disiplin sorusturma

raporunda getirilen teklif iizerine dava konusu islemin tesis edildigi, islemm hukuka uygun

oldugubelirtilerek isteminreddi gerektigi savunulmu?tur.

TURK MILLETI ADINA

Karar veren Yozgat Idare Mahkemesi'nce geregi goru^iildu:

657 sayih Devlet Memurlan Kanununun 125/C-a maddesinde, "kasith olarak;verilen
emir ve gorevleri tarn ve zamamnda yapmamak, gorev mahallinde kurumlarca belirlenen usul
ve esaslan yerine getirmemek, gorevle ilgili resmi beige, arac ve gere?len korumamak,
bakimim yapmamak, hor kullanmak" ayliktan kesme cezasim gerektiren fill ve haller

arasmda sayilmigtir.

Dosyanin incelenmesinden, Kirpehir Halk Sagligi Laboratuvannda laboratuvar

teknisyeni olarak gorev yapan davaci hakkinda, ihalelerde yanh davrandigi ve ayni sirketin
ihaleyi almasim saglayacak {>ekilde teknik ^artname hazirladigi yolunda gelen sikayetler
iizerine yapilan soru?turma sonucu hazirlanan 27.8.2010 giinlii, 57/1 sayih sorusturma

raporunda ozetle, 15.04.2009 tarihinde ger9ekle?tirilen Halk Sagligi Labaratuvan KIT
kargihgi Hormon Otoanalizorii Cihazi Ahmi ihalesinin teknik partnamesinm Ayber
Medikalin cihazimn teknik ozelliklerine gore yanh olarak yazildigi, diger firmalann teknik
sartnameye itiraz etmesi iizerine zeyilname diizenlenerek 2. bir firmanm lhaleye gm?me
izin verildigi, anilan ihale icin hazirlanan teknik sartnamenin komisyon iiyesi B.O adh doktor
tarafmdan uygun bulunmayarak reddedilmesi iizerine Kayseri II Saglik Mudiirliigu Depo ve

Tamirhane Miidurliigunde cahsan tibbi cihaz teknologu Sinan (^EVIRMEN'in de teknik
sartname komisyonuna dahil edildigi, teknik sartnamede ve maliyet cetvelmde ismi

bulunmasma karsm herhangi bir gorevlendirme ile ilgili yazisma yapilmadigi ancak daha
sonra ihale komisyonunda gorevlendirilmesi icin yazi yazildigi, onay yazisi kendilenne

ulasmadigi icin ihaleye katilamamasi nedeniyle komisyon yedek iiyesi davaci Aynur
HAMAMCILAR'm ihaleye dahil edildigi, Tenay Medikalin anilan ihaleyi kazanmasi iizerine

bu sirket tarafmdan kurulan cihazlar dismda meydana gelen bir takim aksakliklardan( su
sisteminde ve UPS'de meydana gelen anzalar), kaynakli ufak piiriizler yasanmasi nedeniyle
demonun bilirkigi ve uzmanlar gozetiminde tekrarlanmasi isteminde bulunulmasma ragmen
buyaziya herhangi tircevapverilmeden cihazlann-kurulduguyerden-kaldirrlmasnstenerek,

bu girketin demonstrasyonunun uygun bulunmadigi ve 2. teklifi veren Ayber Sirketo
vermis oldugu teklifin de yuksek goriilmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesme neden .
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