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SUNUŞ 
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), tıbbi 

cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin verimli ve 
sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek ve ulusal 
sağlık olitikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek 
amacıyla 1 Mayıs 2003 tarihinde Ankara da kurulmuştur.  

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna üye olan SEİS”, 
sağlık endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmaların üye olabilecekleri, 
ülke ça ında faaliyet gösteren bir işveren sendikasıdır. 

SEİS olarak üyelerimiz ve aydaşlarımıza yönelik bir dizi 
çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmalar içinde sektörü etkileyen ya da 
etkileyecek olan hukuki düzenleme taslaklarına görüş verme ya da 
mevzuat değişiklik önerilerinde bulunma ile özel sektörü  yürürlükte 
bulunan mevzuat konusunda bilgilendirme çalışmaları da bulunmaktadır.  

zel sektörün kamu alımları ve kamu maliyesine yönelik 
düzenlemelere ilişkin bilgi sahibi olması önem taşımaktadır.Bu konulara 
ilişkin bilgi sahibi olunmaması hak kayı larına yol açabilmektedir.  

Sendikamızın internet sayfasında yer alan İhale Bilgi Bankası 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan yoğun ilgi gördü. Bir 
başka ifadeyle sadece üyelerimiz değil tüm özel sektör için önemli bir 
kaynak oldu.  

İhale dokümanı veya teklif  hazırlanırken kamu ihale mevzuatının 
tamamı dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Mevzuatta açık hüküm 
bulunmayan konular Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları ile yargı 
kararları çerçevesinde  incelenmelidir. Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık 
kararları ile bu kararların yürütmesinin durdurulması ya da i taline ilişkin 
yargı kararlarına Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki 
sorgulamalar  bölümünden ulaşmak mümkündür. 

Bu çalışmada kamu alım ihalelerine yönelik Kamu İhale Kurulu 
düzenleyici kararları,  yargı kararları ile önemli mevzuat düzenlemeleri 
okuyucuyla aylaşılmıştır. 

Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde emeği geçenler ile görüş 
ve önerilerini sunan üyelerimize müteşekkiriz. 

 
 
     Metin DEMİR 
           Ba kan 
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GİRİŞ VE GENEL DE ERLENDİRME 

 

  

1. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

Kamu İhale Kurulunun önemli on iki düzenleyici kararı yer 

almaktadır. İkinci bölümde yargı kararları yer almaktadır. Bu 

ka samda Anayasa Mahkemesi, anıştay ve Yargıtay kararları 

aktarılmıştır. çüncü bölümde ise farklı kurumların kamu alımlarını 

etkileyen önemli düzenlemeleri yer almaktadır. 

2. Kamu alımlarına ilişkin gelişmeler iki kategoride 

to lanabilir. İlki kamu alımlarını düzenleyen veya etkileyen 

mevzuattaki değişikliklerdir. İkinci kategorideki gelişmeler ise kamu 

alım uygulamalarıyla ilişkilidir. 

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknolo i 

transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren 

mal ve hizmet alımları ile ya ım işlerinde uygulanacak usul ve 

esaslar, Sanayi İşbirliği ro elerinin ygulanmasına İlişkin 

Yönetmelikte düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik 17/2/2018 tarihli ve 

30335 sayılı esmi azetede yayımlanmıştır. Sağlık Bakanlığının 

Sağlık Bakanlığı Kamu astaneleri enel Müdürlüğü tarafından Beş 

Kalem Tıbbi Cihaz (M , BT, S , BM E ) Mal Alımının  

sanayi işbirliği ro esi Ka samında gerçekleştirilmesi için ihale ilanı 

yayımlanmıştır. İhale tarihi 4 Temmuz 2018’dir. 

4. 7033 sayılı Sanayinin eliştirilmesi ve retimin 

esteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun ükmünde 

Kararnamelerde eğişiklik Ya ılmasına air Kanun  ile 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde değişiklik ya ılmış olu , 
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ya ılan değişiklik ile ya ım işlerinde kullanılacak malzemelere ilişkin 

Çevre ve ehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve eki manlara 

ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığı tarafından belirlenen ve  

Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale 

konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve eki manın yerli malı 

olması şartı getirilmiştir. 

Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığı 

tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, 

orta yüksek ve yüksek teknolo ili makine ve eki man arasından 

belirlenen liste yayımlanmıştır. istede tıbbı cihazlarda bulunmakta 

olu  yerli malı olması şartı getirilen makine ve eki man listesine 

Elektronik Kamu Alımları latfomu ndan (EKA ) ulaşılması 

mümkündür. 

 5. Bir sözleşmenin uygulanması sürecinde hem iş artışı hem 

de işin tesliminde gecikme olabilmektedir. ecikme cezasının 

hesa lanmasında esas alınacak sözleşme bedelinin belirlenmesi 

hususunda belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu konu Kamu İhale 

Kurulunun 13/4/2016 tarihli ve 2016/ K. -59 sayılı kararı ile 

açıklığa kavuşturulmuştur. Mal alımı, hizmet ve danışmanlık 

hizmetleri ile ya ım işlerine ilişkin sözleşmelerde, gecikme cezasının 

hesa lanmasında sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin esas 

alınması gerektiğine karar verilmiştir. 

6. İhale ygulama Yönetmeliklerinde ya ılan değişiklikle 

yabancı ara biriminden teklif alınması uygulaması sona erdirilmiştir. 

oğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda yabancı ara 

birimi  üzerinden sözleşme ya ılı  ya ılamayacağı konusu 12/4/2017 

tarihli ve 2017/ K. -145 sayılı düzenleyici kararında incelenmiştir. 

Tekliflerin haklı veya zorunlu nedenlerle Türk irası üzerinden 
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alınamadığı haller hariç olmak üzere, tekliflerin Türk irası üzerinden 

alınması ve sözleşmelerin Türk irası üzerinden imzalanmasına karar 

verilmiştir. 

7. anıştay nüçüncü airesi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) 

bentleri çerçevesinde ilansız azarlık yöntemiyle gerçekleştirilen 

ihalelerde, idarece davet edilmeyen firmanın başvurması halinde daha 

önce iş ya ılmadığı gerekçesiyle ihale dokümanı satılmamasının 

mevzuata aykırı olduğuna karar verilmiştir.   

8. 30/12/2017 tarihli ve 30286 Mükerrer sayılı esmi 

azete de yayımlanan İhale ygulama Yönetmeliklerinde eğişiklik 

Ya ılmasına İlişkin Yönetmelikler ile ihalelerde tahkim yolunun 

tercih edilmesi halinde uygulanacak hükümler değiştirilmiştir. 

Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü 

uyuşmazlık (sözleşme hükümlerine göre idarenin re sen hareket etme 

ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç) İstanbul Tahkim 

Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 

çözümlenecektir. Tahkim yeri olarak idarenin bulunduğu  yer veya 

İstanbul yazılacaktır. Tahkim dili Türkçe dir. Tahkim heyeti 3 

hakemden oluşacaktır. yuşmazlığın esasına Türk hukuku 

uygulanacaktır. 

 9. 4734 sayılı Kanun un 63 üncü maddesinde ya ılan değişikle 

Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolo ili sanayi ürünleri arasından 

belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan 

edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden 

istekliler lehine 15 oranına kadar fiyat avanta ı sağlanmasının 

zorunlu hale getirilmiştir. Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve 
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esaslar Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığı tarafından ilgili kurum 

ve kuruluşların görüşleri alınarak belirleneceği hüküm altına 

alınmıştır. Bakanlık tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliği (S M 

2014/35), 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı esm  azete de 

yayımlanmıştır. TESK ve T BB tarafından bu  Tebliğ çerçevesinde 

Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 

yayımlanmıştır. 

 Yerli Malı Belgesi, Türkiye dalar ve Borsalar Birliğine 

(T BB) bağlı ilgili da veya Türkiye Esnaf ve Sanatk rları 

Konfederasyonuna (TESK) bağlı ilgili Esnaf veya Sanatk rlar dası 

tarafından düzenlenmektedir. 

10. Muhasebat enel Müdürlüğünün teminat mektu larına 

ilişkin 15 Sıra No lu Tebliği nde bütçe emanetine alınmış yüklenici 

alacağının geçici teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme 

yer almıştır. Bütçe emanetine alınmış yüklenici alacağının geçici 

teminat olarak kabul edilmesine yönelik işlemlerin Tebliğ e uygun 

olarak tesis edilmesi önem taşımaktadır. 

 11. Kamu ihale mevzuatında süreç içerisinde değişiklikler 

olabilmektedir. Bu değişikliklerin yakından takibi büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları ile yargı 

kararları da incelenmelidir. Kamu İhale Kurumunun internet 

sayfasındaki (htt :// .kik.gov.tr) mevzuat bölümünden yürürlükte 

bulunan kamu ihale mevzuatına ve bu mevzuatta ya ılan tüm 

değişikliklere ulaşmak mümkündür. Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık 

kararları ile bu kararların yürütmesinin durdurulması ya da i taline 

ilişkin yargı kararlarına Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki 

sorgulamalar  bölümünden ulaşmak mümkündür.  
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 12. Firmalar tarafından teklifler hazırlanırken ihale dokümanı 

ve kamu ihale mevzuatının tamamı dikkatli bir şekilde gözden 

geçirilmelidir. Teklif mektubu ve eklerindeki dokümanların belgelerin 

sunuluş şekline uygun olu  olmadığı kontrol edilmelidir.  
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KAMU İHALE KURULU DÜZENLEYİCİ KARARLARI 

NO KONU 
DÜZENLEYİCİ 

KURUL 

KARAR SAYISI 

 

1 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu 

maddesi uyarınca kamu davası açılması 

nedeniyle oluşan ihalelere katılamama halinin 

hangi tarihten itibaren başlayacağı  

 

2017/ K. -300 

 

 

2 

 

rta ve yüksek teknolo ili sanayi ürünleri 

listesinde yer alan malların doğrudan temin 

ka samında gerçekleştirilen alımlarında, yerli 

malı teklif edenler lehine fiyat avanta ı 

uygulanı  uygulanmayacağı  

 

2017/ K. -145 

 

 

3 

 

oğrudan temin ile ya ılan alımlarda 

tekliflerin yabancı ara birimi üzerinden 

alınması ve sözleşmelerin bu ara birimi 

üzerinden imzalanmasının mümkün olu  

olmadığı  

 

2017/ K. -

1451 

 

 

4 

 

Sağlık hizmet alımları da dahil olmak üzere 

hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin 

belirlenmesinde kullanılacak sınır değer 

katsayısının belirlenmesi 

 

 

2017/ K. -13 

 

																																																													
1 Kamu İhale Kurulunun 12/4/2017 tarihli ve 2017/ K. -145 sayılı Kararında iki 

konu düzenlenmiştir. 
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5 

 

Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen 

ihalelerde, bir veya birden fazla kısmın 

üzerinde bırakıldığı isteklinin, kısımlar 

itibariyle ayrı ayrı akdedilecek sözleşmelerden 

bir kısmını akdetmeye yanaşmaması halinde bu 

istekli tarafından sunulan geçici teminatın 

tamamının mı yoksa o kısma/kısımlara isabet 

edecek bedelin mi gelir kaydedileceği  

 

 

2016/ K. -106 

 

 

6 

 

Sözleşmenin uygulanması sürecinde iş artışının 

olması ve sözleşme konusu işin tesliminde 

gecikme olması halinde gecikme cezasının 

hesa lanmasında esas alınacak sözleşme bedeli 

ecikme cezasının hesa lanmasında ilk 

sözleşme bedeli mi yoksa iş artışlı sözleşme 

bedeli mi dikkate alınacak  

 

 

 

2016/ K. -59 

 

 

7 

 

irket bölünmesinin, bölünen şirkete ait 

ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş 

deneyimini gösteren belgelerin kullanılmasına 

etkisi 

 

 

2016/ K. -10 
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8 

 

TEFE ve FE endekslerinin kaldırılarak Yurt 

İçi retici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) 

yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne 

şekilde hesaplanacağı 

 

 

2014/DK.D-61 

 

9 

 

Sözleşme imzalanacak son günün tatil gününe 

rastlaması halinde sözleşmenin hangi gün 

imzalanacağı  

 

 

 

2011/DK.D-214 

 

10 

 

Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihale 

sürecinde yüzde elliden fazla ortağının iş 

deneyim belgesinin kullanılması halinde 

belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin 

bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü 

veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum  

 

2010/DK.D-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

İhale dokümanında, rün tıbbi literatüre 

girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” 

veya Teklif edilen ürünle ilgili olarak 

uluslararası hakemli dergilerde makale 

yayımlanmış olmalıdır.  gibi düzenlemeler 

ya ılı  ya ılmayacağı  

 

 

2010/DK.D-98 



17

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

 

12 

 

irket birleşme işlemlerinin tekliflerin 

değerlendirilme ile sözleşmenin uygulanmasına 

etkisi  

 

 

 

2010/DK.D-58 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

 

KARAR TARİHİ : 27.09.2017 

KARAR NO : 2017/DK.D-300 

GÜNDEM KONUSU : 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca kamu davası açılması 

nedeniyle oluşan ihalelere katılamama halinin hangi tarihten itibaren 

başlayacağı hakkında 

KARAR: 

1- 09.08.2010 tarih ve 2010/ K. -124 sayılı Kurul 

Kararının i taline,2  

2- aklarında kamu davası açılanlar ile 4734 sayılı 

Kanunun 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanların 

ihalelere katılmaları hususundaki engelin, ilgiliye tebligat 

ya ılması şartı aranmaksızın kamu davasının açılması ile 

başlayacağına,  

ybirliği ile karar verilmiştir. 

 

																																																													
2 09.08.2010 tarihli ve 2010/ K. -124 sayılı Kurul Kararında, haklarında kamu 
davası açılanlar ile 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında 
sayılanların ihalelere katılma yasağının, açılan kamu davasının haklarında kamu 
davası açılanlara tebliğinden itibaren başlayacağına karar verilmişti. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

 

KARAR TARİHİ : 12.04.2017 

KARAR NO : 2017/DK.D-145 

GÜNDEM KONUSU : Orta ve yüksek 

teknolo ili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların doğrudan temin 

ka samında gerçekleştirilen alımlarında, yerli malı teklif edenler 

lehine fiyat avanta ı uygulanı  uygulanmayacağı hakkında 

KARAR: 

Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen alımlara ilişkin 

olarak Kuruma gönderilen yazılardan, idarelerin bazı konularda 

tereddüde düştüğü ve Kurumdan görüş talep ettiği görülmekte olu  

söz konusu yazılarda   

a) 4734 sayılı Kanun da Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığı 

tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve 

yüksek teknolo ili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl cak 

ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların 

ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine  15 oranına kadar 

fiyat avanta ı sağlanmasının zorunlu olduğunun hüküm altına alındığı 

ancak doğrudan temin ka samında gerçekleştirilen mal alımlarında, 

yerli malı teklif edenler lehine fiyat avanta ı uygulanı  

uygulanmayacağı hususunda mevzuatta bir düzenlemenin 

bulunmadığı, bu durumun tereddüt oluşturduğu, 

a) 29.11.2016 tarihli ve 29903 sayılı esmi azete de 

yayımlanan ve ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapan 

düzenlemeler ile ihalelerde, isteklilerin tekliflerini Türk irası 

üzerinden vereceğinin sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk 

irası nın kullanılacağının düzenlendiği, doğrudan temin ka samında 
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gerçekleştirilen alımlarda söz konusu düzenlemelerin uygulanı  

uygulanmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü, 

İfade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı esmi 

azete de yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu nda uluslararası ihale uygulamalarına 

aralellik sağlamak amacıyla  açık ihale usulü, belli istekliler arasında 

ihale usulü, azarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale 

usulü belirlenmekle birlikte, daha sonra 15.08.2003 tarihli ve 25200 

sayılı esmi azetede yayımlanan 4734 sayılı Kanun da değişiklik 

ya an düzenleme ile esasen bir ihale usulü olmayan doğrudan temin  

ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu çerçevede, doğrudan temin 

usulü sadece Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilecek olu , bu 

usule ilişkin esas ve usuller anılan Kanun un 22 nci maddesinde 

düzenlenmiştir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde,  

doğrudan temin u Kanunda elirtilen hallerde ihtiyaçların, idare 

tarafından davet edilen isteklilerle teknik artların ve fiyatın 

görü lerek d ğrudan temin edilebildiği usul  şeklinde tanımlanmış 

olu  yine aynı Kanun un oğrudan temin  başlıklı 22 nci 

maddesinde, belirtilen hallerde ihtiyaçların il n ya ılmaksızın ve 

teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği, bu 

usule göre ya ılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve anılan 

Kanun un 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama 

zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi 

veya kişiler tarafından iyasada fiyat araştırması ya ılarak ihtiyaçların 

temin edilebileceği düzenlenmiştir.  
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Kurumumuz tarafından yayımlanan 2014 ve 2015 yıllarına ait 

Kamu Alımları İzleme a orunda  doğrudan temin yöntemi ile 

gerçekleştirilen alımların tutar olarak  2014 yılında gerçekleştirilen 

alımlara oranının, mal alımları için 26, hizmet alımları için 4, 

ya ım işleri için ise 0,7 dolayında olduğu, 2015 yılı için ise bu 

oranların mal alımları için 23, hizmet alımları için 4, ya ım işleri 

için ise 0,9 dolayında olduğu görülmektedir.  

Kamu İhale enel Tebliği nin 22 nci maddesinde doğrudan 

temin usulüne başvurulabilecek hallere ilişkin açıklamalara yer 

verilmekte olu , bu ka samda fiyat araştırmasının, ilgili İhale 

ygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine 

ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ya ılabileceği, fiyat farkı 

hesa lanmasının öngörülebileceği, bedel içeren bir sözleşme 

ka samında gerçekleştirilen alımlarda, İhale ygulama 

Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi 

düzenlenmesinin mümkün olduğu, anılan Kanunun 22 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen arasal limit dahilinde ya ılan 

alımlarda, alım ya ılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet 

sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunu  bulunmadığının kontrol 

edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu 

kişiden alım ya ılmaması gerektiği yönünde düzenlemeler ya ılmıştır. 

oğrudan temin yönteminin kullanımı dikkate alındığında, 

ihaleler için öngörülen bir takım olitika ve kuralların, doğrudan 

temin usulünde de kullanılı  kullanılmayacağı noktasında tereddütler 

yaşanmaktadır. İlgide kayıtlı yazılarda, idareler tarafından doğrudan 

temin usulünün kullanıldığı durumlarda, fiyat avanta ı uygulanı  

uygulanmayacağı, sözleşmelerin yabancı ara birimleri üzerinden 
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imzalanı  imzalanamayacağı ve muayene kabul komisyonu kurulu  

kurulmayacağı hususlarında görüş tale  edilmektedir. 

4734 sayılı Kanun un 53 üncü maddesinde bu Kanun a göre 

ya ılacak ihaleler ile ilgili olarak, bu Kanun a ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu na ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale 

dokümanlarını ve ti  sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve 

uygulamayı yönlendirmek Kamu İhale Kurumu nun görev ve yetkileri 

arasında sayılmıştır. iğer taraftan 178 sayılı Maliye Bakanlığının 

Teşkilat ve örevleri akkında Kanun ükmünde Kararname nin 

10 uncu maddesinin (m) bendi uyarınca Genel ekonomik politika ve 

strate iler çerçevesinde kamu alımlarına ili kin temel litikaları 

olu turmak, u k nudaki kanun tasarılarının ha ırlanmasında il ili 

kurumlar arasında k rdinasy nu sağlamak  görevi Maliye 

Bakanlığı nda bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanun un 22 nci maddesinde 

doğrudan temin usulüne başvurulmasına imk n tanıyan haller ayrı ayrı 

göz önüne alınarak, ilgide kayıtlı yazılarda belirtilen hususlar ile ilgili 

olarak Maliye Bakanlığı ndan görüş talebinde bulunulmuş olu , 

Bakanlık tan gelen ceva  yazısında özetle  

1) Fiyat avanta ı uygulamasına yönelik olarak, 4734 sayılı 

Kanun un oğrudan temin  başlıklı 22 nci maddesinin birinci 

fıkrasının ilk üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek gerçek veya tüzel 

kişilerden karşılanabildiği, dolayısıyla bu bentler ka samında ya ılan 

alımlarda fiyat avanta ı uygulama imk nı bulunmadığı, anılan 

maddenin (d) ve müteaki  bentlerinde ya ılacak alımlarda ise fiyat 

avanta ı uygulama imk nının bulunmayacağı, zira ihale usulleri 

ka samında ya ılan alımlarda, fiyat avanta ı uygulanı  

uygulanmayacağı, uygulanacaksa oranı gibi bilgilere ilanda ve idari 
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şartnamede yer verildiği, ancak piyasa fiyat araştırması aşamasında 

görevli kişiler tarafından yerli ürünlere veyahut yerli isteklilere 

öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanabileceği, 

2) Tekliflerin Türk irası üzerinden alınması ve sözleşme 

imzalanması hususuna ilişkin olarak, doğrudan temin yöntemiyle 

ya ılacak alımlarda da tekliflerin Türk irası üzerinden alınması ve 

sözleşme imzalanmasının, bu alanda izlenen olitikaların daha etkin 

bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağı,  

İfade edilmiştir.  

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve ya ılan 

değerlendirmeler birlikte ele alınacak olursa  

4734 sayılı Kanun un oğrudan temin  başlıklı 22 nci 

maddesinin birinci fıkrasının ilk üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek 

gerçek veya tüzel kişilerden karşılanabildiği durumlarda, yerli 

istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avanta ı 

tanınması imk nı bulunmamaktadır. Ancak anılan maddenin (d) ve 

müteaki  bentlerinde ya ılacak alımlarda ise fiyat avanta ı uygulama 

imk nı idarelerin takdirindedir. ira iyasa fiyat araştırması 

aşamasında görevli kişiler tarafından yerli istekliler ve yerli mallara 

öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanabilmesi imk nı bulunmaktadır. 

 

29.11.2016 tarihli ve 29903 sayılı esmi azete de 

yayımlanan ve ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapan 

düzenlemeler ile ihalelerde, isteklilerin tekliflerini Türk irası 

üzerinden vereceği, sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk 

irası nın kullanılacağı düzenlenmiş olu  doğrudan temin yöntemiyle 

ya ılacak alımlarda da tekliflerin Türk irası üzerinden alınması ve 
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sözleşme imzalanmasının, bu alanda izlenen olitikaların daha etkin 

bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağı anlaşılmıştır. 

 Yukarıda açıklanan gerekçelerle   

 a) Yerli istekliler ve yerli malı teklif eden isteklilere öncelik 

verilerek ihtiyaçların karşılanması hususunda, hukuki engel 

bulunmadığı durumlarda konunun idarelerin takdirinde olduğuna, 

 b) Tekliflerin haklı veya zorunlu nedenlerle Türk irası 

üzerinden alınamadığı haller hariç olmak üzere, tekliflerin Türk irası 

üzerinden alınması ve sözleşmelerin Türk irası üzerinden 

imzalanmasına, 

 c) Kurul kararının, Kurumun internet sayfasında 

yayımlanmasına 

ybirliğiyle karar verilmiştir. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

 

KARAR TARİHİ : 26.01.2017 

KARAR NO : 2017/DK.D-13 

GÜNDEM KONUSU : Sağlık hizmet alımları 

da dahil olmak üzere hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin 

belirlenmesinde kullanılacak sınır değer katsayısının belirlenmesi 

KARAR: 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında, Kamu 

İhale Kurumunun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti 

ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tes iti, 

değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avanta lı teklifin 

belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama ölçütleri 

belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin 

sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede 

öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile 

ya ım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu 

maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin 

düzenlemeler ya maya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu 

hüküm çerçevesinde Kamu İhale enel Tebliğinin 79.1.2 nci 

maddesinde ersonel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı 

ihalelerinde sınır değerin  

S : Sınır değeri, 

YM: Yaklaşık maliyeti, 

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı 

usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını, 
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T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve 

geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif 

bedellerini, 

: Sınır eğer Tes it Katsayısını 

İfade etmek üzere; 

S  

Formülüyle hesa lanacağı  79.1.3 maddesinde ise (79.1.2) nci 

maddede yer alan  değerinin her yıl 1 ubat tarihinden geçerli olmak 

üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edileceği  ihalenin konusu 

veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı  değerlerinin 

belirlenebileceği düzenlenmiştir. 

Maddede düzenlenen formül incelendiğinde  katsayısının, 

yaklaşık maliyet ve teklifler veri kabul edildiğinde, sınır değerin bu 

verilerin aritmetik ortalamasından sa mayı ifade ettiği 

anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 38 inci 

maddesinin sağlıklı uygulanmasını sağlamak üzere, kamu alımları 

istatistikleri kullanılarak geçmiş yıllarda gerçekleşen ersonel 

çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarındaki yaklaşık maliyet, 

ihaleye sunulan fiyat teklifleri ve sözleşme bedelleri kullanılarak 

aşağıdaki hizmet gru ları için ortalama sa ma değerleri hesa lanmış 

ve gerekli görülen diğer veriler de kullanılarak  katsayıları tes it 

edilmiştir. 

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle  

1) İlanı veya duyurusu 1/2/2017 ve sonrasında ya ılacak olan 

ersonel çalıştırtılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 

sınır değer tes itinde ekli  katsayılarının kullanılmasına  
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2) İdarelerin ve isteklilerin kullanımına sunulmak üzere sınır 

değer hesa lama modülünün hazırlanmasına  

3) Bu kararın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü 

maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik 

Kamu Alımları latformunda ilan edilmesine  

   Oybirliği ile karar verildi. 

 

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN 

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DE ERİN 

TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI 

 

İhalenin Konusu*  Kat a ı ı 

Araç Kiralama 0,86 

Bilgisayar Sistemlerine 

Yönelik izmetler 

0,87 

Çö  To lama 0,85 

Malzemeli Yemek 0,88 

Mühendislik izmetleri 0,78 

Sigorta i  etleri  ,77 

Diğer izmetler 0,83 

  
* Birden fazla hizmet konusunu içeren işlerin ihalelerinde, yaklaşık maliyet içinde 

ağırlıklı olan konuya göre  katsayısı tes it edilecektir. 

 

 

 

 

 



28

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

KAMU İHALE KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ : 22.06.2016 

KARAR NO : 2016/DK.D-106 

GÜNDEM KONUSU : Kısmi teklife açık 

olarak gerçekleştirilen ihalelerde, bir veya birden fazla kısmın 

üzerinde bırakıldığı isteklinin, kısımlar itibariyle ayrı ayrı 

akdedilecek sözleşmelerden bir kısmını akdetmeye yanaşmaması 

halinde bu istekli tarafından sunulan geçici teminatın tamamının mı 

yoksa o kısma/kısımlara isabet edecek bedelin mi gelir kaydedileceği 

hakkında 

KARAR: 

Kısmi teklife açık olarak ya ılan ihalelerde, bir veya birden 

fazla kısmın üzerinde bırakıldığı isteklilerin, kısımlar itibariyle ayrı 

ayrı akdedilecek sözleşmelerden bir kısmını akdetmeye yanaşmaması 

halinde  bu istekliler tarafından sunulan geçici teminatların tamamının 

mı yoksa o kısma/kısımlara isabet edecek bedelin mi gelir 

kaydedileceği hususunda tereddüde düşüldüğü idareler tarafından 

Kuruma bildirilmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, ihalelerin kısmi teklife 

açık olarak ya ılı  ya ılmaması hususunda emredici herhangi bir 

kurala yer verilmeyerek  bu husus idarelerin takdirine bırakılmıştır. 

İdarelerce bu yetkinin, 4734 sayılı Kanunda hüküm altına alınan 

rekabet, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi temel ilkeler 

çerçevesinde  alımın konusu ve niteliği dikkate alınarak kullanılması 

gerekmektedir. Bununla birlikte kısmi teklife açık ihalelerde 

tekliflerin değerlendirilmesi hususunda Kamu İhale enel Tebliğinin 

16.4 üncü maddesinde aday veya isteklinin yeterlik 

değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir 
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kısım için ayrı ayrı ya ılacağı ve isteklilerin teklif verdiği kısımların 

to lam bedeli üzerinden geçici teminat sunacakları düzenlenmiştir. 

Ayrıca, kısmi teklife açık olarak ya ılan ihaleler sonucu 

imzalanacak sözleşmelere ilişkin olarak, anılan Tebliğin 16.4.3 üncü 

maddesinde “ in tamamına veya ir kısmına teklif veren isteklinin 

teklif verdiği kısım veya kısımlardan irkaçı veya tamamı için 

ek n mik açıdan en avanta lı teklif sahi i larak elirlenmesi s  

k nusu lduğunda, ya ım i leri ihaleleri hariç, u istekli ile tek ir 

s le me im alanacaktır  ncak, mal ve hi met alımlarında ir 

idareye ağlı irimlerin ihtiyaçlarının ir merke den ya ılan ihale ile 

kar ılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere 

m nhasıran ve idari artnamenin Kısmi teklife ili kin açıklamalar  

a lığı altında idarece u hususun d enlenmi  lması kaydıyla her 

ir kısım için ayrı ayrı s le me im alana ilecektir  yrı ayrı 

s le meye ağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat 

alınacaktır  düzenlemesi yer almaktadır. 

iğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde  

ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan Kanunun 42 ve 43 üncü 

maddelerine göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak 

zorunda olduğu  bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, rotesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan 

isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği ayrıca aynı Kanunun 

58 inci maddesi uyarınca üzerine ihale ya ıldığı halde mücbir sebe  

halleri dışında usulüne göre sözleşme ya mayanlar hakkında altı 

aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, anılan Kanundan istisna 

edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. 
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Kanun Koyucu, teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama 

ya tırımlarını öngörerek ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihale 

sözleşmesini ya masını temin etmeyi amaçlamış olu  ihale üzerinde 

bırakıldığı halde bir takım saiklerle sözleşme yapmaya yanaşmayan 

isteklilerin mevcudiyeti, bahis konusu edilen idari ya tırımların 

uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ya tırımlar arasında yer alan 

teminatın gelir kaydı ya tırımı, 4734 sayılı Kanunun ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda hüküm altına alınan bir takım 

ihlallerin icra edilmesi halinde, istekli tarafından sunulan teminatın 

hazineye gelir kaydedilmesini sağlayarak isteklilerin iktisadi haklarına 

doğrudan etki eden bir ya tırım türüdür. 

Yukarıda belirtilen hüküm ve düzenlemelerden de anlaşılacağı 

üzere  sözleşme yapmaya yanaşmayan isteklilerin geçici 

teminatlarının gelir kaydedilmesine yönelik genel bir düzenlemeye yer 

verilmekle birlikte  kısmi teklife açık ihalelerde kısımlar itibariyle ayrı 

sözleşme ya ılmasının söz konusu olduğu hallerde, birden fazla 

kısmın üzerine ihale edilmesine karşın bu kısımlardan bir kısmına 

ilişkin sözleşmeleri ya maya yanaşmayan isteklilerin teminatının ne 

şekilde kaydedileceğine yönelik herhangi bir hüküm veya 

düzenlemeye 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında yer 

verilmemektedir. 

Bu noktada, idari ya tırım hukukuna hakim ilkelere 

başvurulması gerekmektedir. Ceza ukukunda suç ve cezalar için 

öngörülen bazı ilkeler, idari ya tırımlarda da uygulama alanı 

bulmaktadır. Bu ilkeler arasında yer alan orantılılık ilkesi uyarınca 

somut olayın özellikleri göz önünde tutularak ya tırımın türü ve 

miktarına karar verilmesi gerekmektedir. Bu belirleme ya ılırken yine 

Ceza ukukuna hakim olan ve idari ya tırımlarda da kati surette 
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uygulama alanı bulan kanunilik ilkesine aykırı işlem tesis edilmemesi 

de gerekmektedir. Bu çerçevede  kısmi teklife açık ihalelerde ayrı ayrı 

sözleşme imzalanmasına karar verildiği hallerde, ayrı imzalanacak 

sözleşmeyi ya maya yanaşmayan istekliler hakkında kısımlar 

itibariyle ayrı verilsin veya verilmesin sunulmuş olan geçici teminatın 

o kısma isabet eden miktarının gelir kaydedilmesi orantılılık ilkesinin 

bir lüzumu olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi yönde teminatın 

tamamının gelir kaydedilmesinin, teminatının tamamı gelir kaydedilen 

istekli ile tek bir kısma teklif vererek sözleşme ya maya yanaşmayan 

istekli arasında eşitlik ilkesine aykırı uygulama ya ılması sonucunu 

doğuracaktır. 

Yukarıda yer alan tes it ve değerlendirmeler çerçevesinde, 

1) Kısmi teklife açık ihalelerden kısımlar itibariyle ayrı 

sözleşme ya ılmasının söz konusu olduğu hallerde  birden fazla 

kısmın üzerine ihale edilmesine karşın ya ılması gereken 

sözleşmelerden bir kısmını ya mayan isteklilerin, sözleşmesi 

ya ılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının gelir 

kaydedilmesi gerektiğine, 

2) Kararın, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına, 

   ybirliği ile karar verilmiştir. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ : 13.04.2016 

KARAR NO : 2016/DK.D-59 

GÜNDEM KONUSU            : Sözleşmenin uygulanması 

sürecinde iş artışının olması ve sözleşme konusu işin tesliminde 

gecikme olması halinde gecikme cezasının hesa lanmasında esas 

alınacak sözleşme bedelinin belirlenmesi hakkında 

KARAR: 

Çevre ve ehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığının 10/3/2016 tarihli ve 19644152-045.01-E.373 sayılı 

yazısında, ya ım işlerine ilişkin sözleşmelerde gecikme cezasının 

hesa lanmasında sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin mi 

yoksa iş artışları d hil to lam sözleşme bedelinin mi esas alınacağı 

hususunda uygulamada tereddütler yaşandığı ifade edilerek, kamu 

idarelerinin bu konudaki farklı uygulamaları nedeniyle hukuki 

sorunlarla karşılaşılmaması açısından uygulamaya esas görüşümüzün 

bildirilmesinin sorulması üzerine konu hakkında Kurum görüşü 

oluşturulması gerekmiştir.  

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 

“Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar  başlıklı 7 nci maddesinde   

“Bu Kanuna göre düzenlenecek sözle melerde a ağıdaki 

hususların elirtilmesi runludur   

n   ecikme halinde alınacak ce alar  hükmü ile 

“İdarenin sözleşmeyi feshetmesi  başlıklı 20 nci maddesinde, 

“A ağıda elirtilen hallerde idare s le meyi fesheder  

a  klenicinin taahh d n  ihale d k manı ve s le me 

h k mlerine uy un larak yerine etirmemesi veya i i süresinde 

itirmemesi erine, ihale d k manında elirlenen randa ecikme 
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ce ası uy ulanmak ere, idarenin en a  n n s reli ve nedenleri 

açıkça elirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi  

hükmüne yer verilerek, yüklenicinin edimini sözleşme hükümlerine 

aykırı surette yerine getirmemesi halinde ihale dokümanında 

belirlenen oranda gecikme cezasının söz konusu olabileceği hüküm 

altına alınmıştır. 

ecikme cezası (cezai şart), borçlunun üstlendiği taahhüdü, 

sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan yer ve zamanda gereği gibi 

veya hiç yerine getirmemesi nedeniyle alacaklıya ödemek zorundu 

olduğu bedel olu , fer i bir borç niteliğindedir.  

ukuk literatüründe gecikme cezası ile ilgili olarak çeşitli 

tanımlar ya ılmıştır. Cezai şart, borcun hiç veya gereği gibi ifa 

edilememesi h linde, borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmeyi 

yüklendiği edim şeklinde tanımlanabileceği gibi, borçlunun borcunu 

hiç veya gereği gibi ifa etmemesi h linde alacaklıya bir edimde 

bulunmayı taahhüt etmesi şeklinde bir hukuki işlem olarak da 

tanımlanabilir. Cezai şartın esas itibarıyla iki temel işlevi 

bulunmaktadır. Bunlardan biri, borçluyu ifaya zorlamak ve böylece 

asıl borcun ifasını teminat altına almak (teminat işlevi), diğeri de 

borcun ifa edilmemesinden doğacak zararı önceden ve götürü şekilde 

tes it etmektir. 

Ya ım İşleri İhaleleri ygulama Yönetmeliğinin Eki “Ek:7 

Ya ım İşlerine Ait Ti  Sözleşme  metninin ecikme halinde 

uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25 inci maddesinin 

25.2 nci alt maddesinde  klenicinin s le meye uy un larak i i 

s resinde itirmediği takdirde, ecikilen her n için s le me 

edelinin rakam ve ya ıyla   ranında ecikme ce ası 

uy ulanır.  düzenlemesi yer almaktadır. 
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun İhaleye katılımda 

yeterlilik kuralları  başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde, sözleşme bedeli tamamlanmış olmakla birlikte iş artışı 

nedeni ile devam eden ya ım ve ya ımla ilgili hizmet işlerinde iş 

deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, işin ilk sözleşme bedelinin 

tamamlanması ve gerçekleşme oranının to lam sözleşme bedelinin en 

az 80 ine ulaşması gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Buradaki 

to lam sözleşme bedeli  ifadesi iş artışı olan işlerde kullanılmakta 

olu , sözleşme bedeline iş artışı eklenmek suretiyle hesa lanmaktadır 

ve kanunun istisnai durumlarda yer verdiği bir ifadedir. To lam 

sözleşme bedeli ile sözleşme bedeli ayrımının net olarak 

anlaşılabilmesi için sözleşme bedeli  ifadesi yerine ilk sözleşme 

bedeli  ifadesi kullanılmış, böylece to lam sözleşme bedeli üzerinden 

uygulama ya ılabilmesinin ancak özellikle belirlenen durumlarda 

mümkün olduğuna işaret edilmiştir. 

Sayıştay Temyiz Kurulunun ya ım işi sözleşmesinde gecikme 

cezasının hesa lanmasıyla ilgili aldığı 19/11/2013 tarihli ve 37932 

tutanak nolu kararında, gecikme cezasının iş artışı hariç bedel 

üzerinden kesilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. 

Yukarıda yer verilen açıklamalar ve kararlara göre, gecikme 

cezasının hesa lanmasıyla ilgili olarak ya ım işlerine ilişkin 

sözleşmelerde yer alan sözleşme bedeli ifadesi ile ilk sözleşme 

bedelinin kastedildiği, to lam sözleşme bedelinin iş artışı olan istisnai 

durumlarda ortaya çıktığı ve to lam sözleşme bedeli üzerinden 

hareketle herhangi bir uygulama ya ılmak istendiğinde, bu hususun 

özellikle düzenlenmesi gerektiği, dolayısıyla gecikme cezasının iş 

artışı hariç olan ilk sözleşme bedeli üzerinden hesa lanması gerektiği 

sonucuna ulaşılmaktadır.  
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 Ayrıca, hukuk sistemimizde sözleşmeler hukukuna h kim 

olan sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesi gereğince, dürüstlük 

kuralına aykırılık teşkil etmediği sürece sözleşme, imzalanırken ortaya 

konulan irade beyanları doğrultusunda uygulanmaya devam edilir. 

ecikme cezası hesabında ileride sözleşme bedelinde meydana 

gelebilecek artışların da dikkate alınması, sözleşmede belirtilen bir 

cezai şartın sonradan tek taraflı değiştirilmesi sonucunu 

doğuracağından, bu uygulamayı sözleşmeye bağlılık ilkesi ile 

bağdaştırmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. iğer 

taraftan, gecikme cezasının iş artışı d hil to lam sözleşme bedeli 

üzerinden hesa lanmasının kabulü durumunda, iş eksilişi ya ılan 

durumlarda da gecikme cezası hesa lanırken, iş eksilişi sonucundaki 

sözleşme bedelinin dikkate alınması gerekecektir ki bu uygulamanın 

gecikme cezasının amacına elverişli bir yöntem olduğu söylenemez. 

te yandan gecikme cezasına ilişkin olarak Mal Alımlarına 

Ait Ti  Sözleşme, izmet Alımlarına Ait Ti  Sözleşme ve 

anışmanlık izmet Alımlarına Ait Ti  Sözleşme metinleri 

incelendiğinde, anılan Ti  Sözleşmelerde de gecikme cezasının 

sözleşme bedelinin belli bir oranı olarak belirlendiği görülmektedir.  

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar 

çerçevesinde   

1-Mal alımı, hizmet ve danışmanlık hizmetleri ile ya ım 

işlerine ilişkin sözleşmelerde, gecikme cezasının hesa lanmasında 

sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin esas alınması 

gerektiğine, 

2-Kararın Kurumun internet adresinde yayımlanması 

gerektiğine, 

ybirliği ile karar verildi. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ : 28.01.2016 

KARAR NO : 2016/DK.D-10 

GÜNDEM KONUSU           : irket bölünmesinin, bölünen 

şirkete ait ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyimini 

gösteren belgelerin kullanılmasına etkisi 

KARAR: 

irket bölünmelerinin, bölünen şirketlerin iş deneyim 

belgeleri, ciro değerleri, bilançoları, haklarındaki yasaklama kararları 

ile bu şirketlerce verilmiş olan teklifler ve imzalanan kamu ihale 

sözleşmelerine etkisi, 12/11/2010 tarihli ve 2010/ K. -181 sayılı 

Kurul kararı ile düzenlenmiştir. Ancak bu kararın, şirket bölünme 

müessesesini detaylı olarak düzenleyen 13/01/2011 tarihli ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan önce alınmış olması sebebiyle, 

uygulamada konu ile ilgili bazı sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür. 

Bu durum, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53 üncü maddesinde 

belirtilen uy ulamayı y nlendirme  görevi çerçevesinde şirket 

bölünmeleri hususunda yeniden değerlendirme ya ılmasını zorunlu 

kılmaktadır. 

6102 sayılı Kanun dan önce yürürlükte bulunan 29/06/1956 

tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda yer almayan şirket 

bölünmesi 6102 sayılı Kanun un 159 ila 179 uncu maddelerinde 

düzenlenmiştir. 

6102 sayılı Kanun un 159 uncu maddesi uyarınca şirket 

bölünmesi  tam bölünme  veya kısmi bölünme  şeklinde 

gerçekleşebilir. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere 

ayrılarak diğer şirketlere devrolurken  kısmi bölünmede, bir şirketin 

malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolur 
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ancak bölünen şirket mevcudiyetini devam ettirir. Devrolunan 

şirketler yeni şirketler olabileceği gibi mevcut şirketler de olabilirler. 

irket bölünmelerinde; bölünen şirketin ortakları, devrolunan 

veya yeni kurulan şirketlerde simetrik olarak, bazı bölünme hallerinde 

ise asimetrik olarak ay sahibi olmaktadırlar. 

Ayrıca, bölünmelerde 6102 sayılı Kanun un 179 uncu 

maddesi uyarınca bölünme kararının ticaret siciline tescil edilmesi ile 

tescil anında envanterde yer alan bütün aktif ve asifler devralan 

şirketlere geçeceğinden  bu aktif ve asifler için külli halefiyet ilkesi 

geçerli olmaktadır. 

irket bölünmesi esas itibariyle bir ticaret hukuku müessesesi 

olduğundan, 4734 sayılı Kanun ile düzenlenen bir alan olan kamu 

ihalelerine ilişkin alım süreçlerinde söz konusu olan iş deneyim 

belgeleri, ciro değerleri, bilançolar, yasaklama kararları, imzalanan 

sözleşmeler ile hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin 

değerlendirilmesi konularında anılan Kanun özelinde  bir 

değerlendirme ya ılması gerekmektedir. Bu çerçevede, anılan 

konulara ilişkin tespit ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümde ayrı 

başlıklar halinde yer verilmiştir. 

        İ  deneyim belgeleri: Alım ve ifa süreçlerinin önceden 

belirlenmiş özel kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi sebebiyle 

karakteristik edim niteliği taşıyan bir mal, hizmet veya ya ım işini, 

sözleşmesi ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getiren 

gerçek veya tüzel kişi yüklenicilerin deneyimini tevsik eden iş 

deneyim belgelerinin, namına düzenlendiği kişi dışında başka kişiler 

tarafından kullanılması, iş deneyim belgelerinin ihdas edilme amacına 

ve belgenin niteliğine aykırı olacağından, Kanun koyucu tarafından 

kural olarak yasaklanmıştır. 
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Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun un 10 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasında  iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya 

kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, 

belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve 

satılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, belge 

sahi lerinin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahi  ortağı 

oldukları tüzel kişilerin, anılan ortaklarına ait belgeleri kendi adlarına 

kullanmalarına, belge sahi lerinin tüzel kişilerin mutlak hakim ortağı 

olmaları sebebiyle, belgeye konu deneyimin şirkete aktarılacağı kabul 

edildiğinden, izin verilmiştir. 

Bu itibarla  bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini 

devam ettirdiği hallerde şirket, namına düzenlenen iş deneyim 

belgesini kullanmaya devam edebilecek ve bu belge bölünme 

sözleşmesine konu teşkil edemeyecektir. 

iğer taraftan, bölünen şirketin infisah etmesi halinde infisah 

eden şirkete ait iş deneyim belgelerinin hiçbir surette 

kullanılamayacak olması, uzmanlaşma esasına dayalı faaliyet alanına 

göre bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda, hakkaniyete aykırı 

sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle, bölünen şirketin infisah ettiği 

ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu 

durumlarda  bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin, belgelerin 

ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılmasına 

cevaz verilmesi hakkaniyet gereği olu , faaliyet alanını esas almayan 

bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş 

deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceğinin kabulü 

gerekmektedir. 

Bununla birlikte, 6102 sayılı Kanun un 159 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ya ılan kısmi bölünmede, 
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bölünen şirketin, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında 

devralan şirketlerdeki ayları ve hakları elde ederek yavru şirketini 

oluşturması ve bölünme ile malvarlığının devredildiği şirketin 

aylarının yarısından fazlasına sahi  olması durumunda, bölünen 

şirketin iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun un 10 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde kullanılabilmesi mümkündür. 

        Ciro de erleri: Belirli bir süre zarfında ya ılan satış 

tutarını ifade eden ve kamu ihale mevzuatında isteklilerin ekonomik 

ve mali yeterliğini tevsik eden hususlardan biri olarak kullanılan ciro 

değeri, başlı başına bir malvarlığı unsuru niteliği taşımamaktadır. 

Ancak başlı başına bir mal varlığı niteliği taşımayan ciro değerleri, 

kamu ihale mevzuatında bir yeterlik kriteri olarak belirlendiğinden, 

şirket bölünmeleri sonucunda anılan değerlerin kullanılmasına ilişkin 

tes it ya ılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, bölünen şirketin infisah etmeyerek 

mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket tarafından 

kendisine ait cironun kullanılabileceği ancak bölünme sonucu 

malvarlığı devrolunan mevcut şirket veya yeni kurulan şirket 

tarafından bölünen şirkete ait cironun kullanılamayacağı  buna karşın 

bölünen şirketin infisah ettiği hallerde, ciroyu ya an ve bölünen şirket 

hukuki varlığını devam ettirmeyeceğinden, faaliyet alanını esas alan 

bir bölünme söz konusu ise cironun faaliyet alanına göre ayrıştırılarak 

kullanılabilmesi  faaliyet alanına göre bir bölünme söz konusu değil 

ise cironun bölünen malvarlığı değerlerinin büyüklükleri oranında 

bölünmek suretiyle, devrolunan veya bölünme sonucu oluşan şirketler 

tarafından kullanılabilmesi kabul edilmiştir. 

        Bilançolar: İsteklilerin ekonomik ve mali yeterliklerini 

tevsik eden hususlardan biri olarak kullanılan bilançolar, şirket veya 
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işletmelerin finansal ya ıları hakkında anlık bir tes it niteliği 

taşımakta olu , bilanço değerleri de cirolar gibi başlı başına bir 

malvarlığı unsuru niteliği taşımamakta ancak bu değerlerin de şirket 

bölünmeleri sonucunda kullanılmasına ilişkin tes it ya ılması 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede, bölünen şirketin infisah etmeyerek 

mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bilançoların sadece namına 

düzenlenen şirket tarafından kullanılabileceği  infisah ettiği 

durumlarda ise infisah eden şirkete ait bilançoların yeni kurulan 

şirketlerce kullanılabileceği  mevcut bir şirkete bölünme söz konusu 

ise öncelikli olarak mevcut şirketin bilançolarının kullanılacağı, ancak 

mevcut şirketin bilançolarının olmadığı yıllara ilişkin olarak bölünen 

şirkete ait bilançoların kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

        a a la a ararları  Bir idari ya tırım olan ihalelere 

katılmaktan yasaklama kararı şahsilik ilkesi çerçevesinde, hüküm ve 

sonuçlarını doğrudan hakkında karar verilen kişiler üzerinde 

göstermektedir. 

Bölünerek infisah etmeyen şirket hakkında yasaklama kararı 

bulunması halinde, mevcudiyetini devam ettiren şirket hakkındaki 

yasaklama kararı geçerliğini devam ettirecektir. Buna mukabil 

bölünen şirketin infisah etmesi halinde, bölünen şirket infisah edeceği 

için bu şirket hakkındaki yasaklama kararı konusuz kalacaktır. 

al böyle olmakla birlikte  her iki bölünme türünde de 

yasaklama kararının hüküm ve sonuçlarının bölünme sonucu oluşan 

veya mal varlığı devrolunan mevcut şirkete sirayet etmeyeceğinin 

kabulü, esas olarak ticaret hukuku müessesesi olan şirket 

bölünmelerinin kamu ihale mevzuatında öngörülen yasaklama 

müessesini etkisiz hale getirmesi anlamına geleceğinden, bölünen 
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şirketin yasaklılık süresi boyunca, bölünme sonucu yeni kurulan 

veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketin de ihalelere 

katılamaması gerekmektedir. 

  

Diğer taraftan, bölünen şirketlerin ortakları hakkında 

yasaklama kararı bulunması halinde, bu ortakların devrolunan veya 

yeni kurulan şirketteki ay oranları dikkate alınarak Kanun un 11 inci 

maddesi işletilecektir. 

Bununla birlikte, 6102 sayılı Kanun un 159 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ya ılan kısmi bölünmede, 

hakkında yasaklama kararı bulunan bölünen şirketin,  devredilen 

malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki ayları ve 

hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması ve şirketin aylarının 

yarısından fazlasına sahi  olması durumunda, bölünen şirket 

hakkındaki yasaklama kararına ilişkin olarak, Kanun un 11 inci 

maddesinin işletilmesini gerektirecektir. 

        Kamu ihale sözle meleri: İhale üzerinde bırakılan istekli 

ile idare arasında imzalanan sözleşmelerin, başka bir gerçek veya 

tüzel kişiye devri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun 

16 ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu madde uyarınca, kamu 

ihale sözleşmeleri, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile 

başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki 

şartların aranması zorunludur. Kanun koyucu sözleşmenin devrinde, 

izin ve ilk ihaledeki şartları arayarak, sözleşmenin devri suretiyle ihale 

sürecinde aranan ekonomik ve mali veya mesleki ve teknik yeterliğe 

ilişkin şartların, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde ortadan 

kaldırılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. 
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Kamu ihale sözleşmelerinin devrine ilişkin yukarıda 

belirtilen açık hüküm karşısında  şirket bölünmelerinde ihale 

yetkilisinin izni ve ilk ihaledeki şartlar aranarak sözleşmelerin kamu 

ihale mevzuatı çerçevesinde devri mümkündür. Aksi yönde 

uygulamalar, usulsüz devir ka samında, 16 ncı maddede yer alan 

ya tırımların işletilmesini gerektirecektir. 

        i et alı ı i alelerin e e it te li ler  izmet alımı 

ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler 

izmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi 

ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 70 inci maddesinde yer almaktadır. 

Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde  

            “Tekliflerin e it lması 

  

            MADDE 63 –  k n mik açıdan en avanta lı teklifin sadece 

fiyat esasına re elirlendiği ihalelerde, irden fa la istekli 

tarafından teklif edilen fiyatın en d k fiyat lması durumunda, 

ek n mik açıdan en avanta lı teklifin elirlenmesi amacıyla a ağıda 

elirtilen fiyat dı ı unsurlar esas alınarak değerlendirme ya ılır  u 

çerçevede isteklilere; 

a) steklinin ve t el ki iliğinin yarısından fa la hissesine 

sahi  rtağına ait i  deneyim el esi kullanılmı  ise u rtağının, ilan 

veya davet tarihinden eriye d ğru s n iki yıl içinde 4735 sayılı 

Kanun ka samında s le me im alamamı  lması veya im aladığı 

s le melerin t lam edelinin ihale k nusu i in yakla ık 

maliyetinden daha d k lması durumunda 2 uan, yakla ık maliyet 

tutarı ile yakla ık maliyetin iki katı arasında lması durumunda  

uan, 
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b) steklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden 

geriye doğru en a  ir yıldır ihaleyi ya an idarenin ulunduğu ilin 

m lki idari sınırları içindeki ticaret ve veya sanayi dasına ya da 

il ili meslek dasına kayıtlı ulunması durumunda  uan, 

c) stekli veya tüzel ki iliğinin yarısından fazla hissesine 

sahi  rtağına ait i  deneyim el esi kullanılmı  ise bu ortağı 

hakkında, ilan veya davet tarihinden eriye d ğru s n iki yıl içinde 

ihaleyi ya an idareye kar ı y klenimde ulunduğu hi met alımı 

i lerinde, i çilerin cretlerinin tam ve amanında denmediğine 

ili kin idarece tes it ya ılmamı  lması durumunda  uan, 

verilir. 

            (2) Ortak giri imlerin katıldığı ihalelerde irinci fıkra 

ka samında uan ala ilmek için elirtilen kriterlerin t m rtaklarca 

sağlanması erekmektedir  u çerçevede, irinci fıkranın a  endi 

ka samında ya ılacak değerlendirmede, t m rtaklara ve unların i  

deneyim el esi kullanılan rtaklarına ait t lam s le me tutarı esas 

alınacak,  ve c  endi ka samındaki kriterlerin de t m rtaklar 

tarafından sağlanması halinde rtak iri ime uan verilecektir  

 3  irinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan 

isteklilere uan verilme  a ılan değerlendirme sonucunda daha 

y ksek uana sahi  istekli ek n mik açıdan en avanta lı teklif sahi i 

olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda e itliğin 

ulmaması durumunda, uanları e it olan istekliler davet edilmek 

suretiyle, ihale k misy nu tarafından kura y ntemine a vurulur. 

Kura s nucunda tes it edilen istekliler, ek n mik açıdan en avanta lı 

teklif sahi i ve ek n mik açıdan en avanta lı ikinci teklif sahi i larak 

belirlenir. 
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 4  irinci fıkranın a  endine ili kin değerlendirmede ilan 

veya davet tarihi iti ariyle eçerli K  verileri   endine ili kin 

değerlendirmede isteklinin teklifi ka samında sunulan el eler  c  

endine ili kin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar 

esas alınır  

            5  k n mik açıdan en avanta lı teklifin fiyatla irlikte fiyat 

dı ındaki unsurlar da dikkate alınarak elirlendiği ihalelerde, 

tekliflerin ir irine e it lması durumunda fiyat teklifi d k lan 

istekli ek n mik açıdan en avanta lı teklif sahi i larak elirlenir  

iyat tekliflerinin de e it lması durumunda, idari artnamede yer 

alan fiyat dı ı unsurların ncelik sıralaması esas alınarak ek n mik 

açıdan en avanta lı teklif elirlenir  düzenlemesi bulunmakta ve 

Tebliğin 70’inci maddesinde de bu düzenlemeye ilişkin açıklama 

ya ılmaktadır.  

            izmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesini 

düzenleyen yukarıdaki madde ihaleye katılımda bütün yeterlik 

kriterlerini sağlayan, geçici teminatı bulunan ve ihale konusu işi aynı 

teklif bedeliyle ya mayı taahhüt eden birden fazla istekliyi fiyat dışı 

unsurlar kullanarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 

çerçevesinde, daha az kamu ihale sözleşmesi imzalamış olan ve işçi 

ücretlerine ilişkin kendisine ya tırım uygulanmamış yerel isteklilerin 

kamu ihalelerinden daha fazla ay almasına yönelik bir mevzuat 

kurgusu ya ılmıştır. Aktarılan eşit teklif düzenlemesi ve Türk Ticaret 

Kanununun şirket bölünmelerine ilişkin hükümleri dikkate 

alındığında, hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesi 

aşamasında bölünme işleminin bölünen ve bölünme soncunda oluşan 

veya mal varlığının bir kısmı devredilen şirketler için ortak bir hukuki 
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sorumluluk doğuracak şekilde değerlendirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Yukarıda yer alan tes it ve değerlendirmeler çerçevesinde, 

4734 sayılı Kanun ka samında ya ılan ihalelere ilişkin olarak; 

1) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam 

ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim 

belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabileceğine; bölünen 

şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz 

konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili 

olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılabileceğine, 

faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu 

durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin 

kullanımının sona ereceğine, 

2) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam 

ettirdiği hallerde, bölünen şirkete ait cironun sadece bölünen şirket 

tarafından kullanılabileceğine; buna karşın bölünen şirketin infisah 

ettiği hallerde bölünen şirkete ait cironun, faaliyet alanını esas alan bir 

bölünme söz konusu ise faaliyet alanına göre ayrıştırılarak, faaliyet 

alanına göre bir bölünme söz konusu değil ise bölünen malvarlığı 

değerlerinin büyüklükleri oranında bölünmek suretiyle, bölünme 

sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut 

şirketlerce kullanılabileceğine, 

3) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam 

ettirdiği hallerde, bilançoların sadece namına düzenlendiği şirket 

tarafından kullanılabileceğine; buna karşın bölünen şirketin infisah 

ettiği hallerde bölünen şirkete ait bilançoların bölünme sonucu yeni 

kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerce 

bilançolarının olmadığı yıllar için kullanılabileceğine, 
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4) Bölünerek infisah etmeyen şirket hakkında yasaklama 

kararı bulunması halinde, mevcudiyetini devam ettiren şirket 

hakkındaki yasaklama kararının geçerliğini devam ettireceğine ve 

infisah etsin veya etmesin bölünen şirketin yasaklılık süresi boyunca 

bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan 

mevcut şirketlerin ihalelere katılamayacağına, 

5) irket bölünmelerinde ihale yetkilisinin izni ve ilk 

ihaledeki şartların aranarak sözleşmelerin kamu ihale mevzuatı 

çerçevesinde devrinin mümkün olacağına, 

6) izmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin 

değerlendirmesinde şirket bölünmesinin etkisine ilişkin olarak  

a) Sözleşme tutarına yönelik değerlendirmede, ilan veya 

davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde, bölünen şirket 

tarafından bölünme işleminden önce imzalanan sözleşmelerin 

ve bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı 

devrolunan isteklinin imzaladığı sözleşmelerin to lam tutarının 

dikkate alınması gerektiğine, 

b) İsteklinin ticari merkezine ilişkin değerlendirmede, 

bölünen ve bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı 

devrolunan isteklinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir 

yıldır ihaleyi ya an idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları 

içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı bulunması durumunda, 

isteklinin bu değerlendirmeden uan alması gerektiğine, 

c) İşçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin değerlendirmede  

bölünen veya bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile 

malvarlığı devrolunan isteklinin herhangi birisi hakkında ilan veya 

davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi ya an idareye 

karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin 
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ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tes it 

ya ılmaması durumunda  isteklinin bu değerlendirmeden uan alması 

gerektiğine, 

7) Kurulun 12.11.2010 tarih ve 2010/ K. -181 sayılı 

kararının i taline, 

   ybirliğiyle karar verilmiştir. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

  

KARAR TARİHİ                              : 11.06.2014 

KARAR NO                                       : 2014/DK.D-61 

GÜNDEM KONUSU     : TEFE ve ÜFE endekslerinin 

kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ- FE) yürürlüğe 

girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesa lanacağı hakkında 

KARAR: 

Türkiye İstatistik Kurumu (T İK) Başkanlığının resm  

internet sitesinde 27/1/2014 tarihinde ya ılan retici Fiyat Endeksi 

İle İlgili Kamuoyu uyurusunda,  Avru a Birliği normlarına tam 

uyumlu endekslerin üretilebilmesi amacıyla sanayi ka samında 

NACE ev. 2 sınıflamasına uygun yeni bir üretici fiyat endeksine 

ihtiyaç duyulması nedeniyle To tan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve 

retici Fiyat Endeksi ( FE) olarak kullanılan endekslerin yerine Yurt 

İçi retici Fiyat Endeksinin (Yİ- FE) kullanılacağı belirtilmiş olu , 

ayrıca aynı sitede devam etmekte olan sözleşmelerin taraflarına yol 

göstermek amacıyla 3/2/2014 tarihinde Yurt İçi retici Fiyat Endeksi 

Kullanıcıları İçin ehber yayımlanmıştır. 

Söz konusu duyuru sonrasında 1/3/2014 tarih ve 28928 sayılı 

esmi azete de yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda eğişiklik 

Ya ılması akkında Kanunun 14 üncü maddesinde“Muhtelif 

mevzuatta Toptan E ya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat 

ndeksine  ya ılmı  lan atıflar, Kurumca hesa lanan urt çi 

retici iyat ndeksine - , tarım sekt r   ve ye 

ya ılan atıflar arım r nleri retici iyat ndeksine ya ılmı  

sayılır  hükmüne yer verilmiştir. 
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TEFE ve ÜFE’nin1/1/2014 tarihinden itibaren 

yayımlanmayacağı ve bu endeksler yerine Yİ- FE nin yayımlanacağı 

dikkate alındığında, 

1- 31/12/2002 tarihli ve 24980/3 mükerrer sayılı esmi 

azete de yayımlanarak yürürlüğe giren izmet Alımı Fiyat Farkı 

esabında ygulanacak Esaslar ve Ya ım İşleri Fiyat Farkı 

esabında ygulanacak Esaslarda TEFE ye dayalı olarak, 

2- 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı esm  azete de 

yayımlanan ve 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe giren 31/12/2002 

tarihli ve 24980/3 mükerrer sayılı esmi azete de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Mal Alımı Fiyat Farkı esabında ygulanacak 

Esaslar ile Ya ım İşleri Fiyat Farkı esabında ygulanacak Esaslarda 

FE ye, izmet Alımı Fiyat Farkı esabında ygulanacak Esaslarda 

ise TEFE ve FE ye dayalı olarak, 

ya ılan fiyat farkının aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak 

hesa lanması gerekmektedir. 

a) Ana ve Alt Sektörlere İli in n e  aralarının 

De i mesi  

TEFE ve FE endeksleri yerine Yİ- FE endeksinin 

yayımlanması ile birlikte alt sektörlere ilişkin endekslerin numaraları 

değiştirilmiş ve bunların Yİ- FE tablosundaki karşılıkları T İK 

internet sitesinde yayımlanmıştır. İdarelerce yeni endeks 

numaralarının T İK in ilgi sayfasından taki  edilmesi gerekmektedir. 

Örneğin, 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı esm  Gazete’de 

yayımlanan esaslarda katı ve sıvı yakıtlar  için, T İK tarafından 

aylık yayımlanan 2003 100 Temel Yıllı retici Fiyatları Alt 

Sektörlere öre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı Kok 

Kömürü ve afine Edilmiş etrol rünleri , 231 numaralı Kok Fırını 
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rünleri  ve 232 numaralı afine Edilmiş Petrol Ürünleri” 

sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçının 

kullanılabileceği ifade edilmiştir.   

Yİ- FE ye geçiş ile birlikte, söz konusu endeksin kodu 19 

olarak, tanımı ise Kok ve rafine etrol ürünleri  şeklinde 

değiştirişmiş, ayrıca buna bağlı olarak Yİ- FE tablosunda  Kok fırını 

ürünleri”ne ilişkin alt endeksin kodu 19.1 olarak, afine edilmiş 

etrol ürünleri ne ilişkin alt endeksin kodu 19.2 olarak 

değiştirilmiştir. 

Bu itibarla, fiyat farkı esaslarında atıfta bulunulan bütün ana 

ve alt sektörlere ilişkin endeklere karşılık gelen yeni numarası ve 

tanımı dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

b) Yİ-  n e ine e il e i n n a a ıla a  

Hesaplama  

1- 31/1  tari li e  errer a ılı e i 

a ete e a ı lanara  r rl e giren esaslara tabi olup 

devam etmekte olan sözle meler 

31/12/2002 tarihli ve 24980/3 mükerrer sayılı esmi 

azete de yayımlanarak yürürlüğe giren  esasların, Fiyat farkı 

hesabı  başlıklı maddelerinde “… ukarıdaki indekslerden irinin 

veya irkaçının s le menin uy ulanması sırasında a akanlık 

evlet statistik nstit s  tarafından deği tirilmesi halinde, 

deği tirilen indekse e değer yeni ir indeks elirlenir ise u indeks  

yeni ir indeks elirlenme  ise, a akanlık evlet statistik nstit s  

tarafından aylık yayımlanan 4  a lı a l - 2  tan ya 

iyatları ndeks ayıları a l sunun enel  satırındaki sayı, esas 

alınarak fiyat farkı hesa lanır  hükmü ile yukarıda yer verilen 
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hükümler ile açıklamalar çerçevesinde yeni endekslerin kullanılması 

gerekmektedir.  

 

TÜİK tarafından ya ılan açıklamalarda, Yİ-ÜFE 

endekslerinin ilgisine göre FE veya TEFE serisi aylık değişim 

oranları ile geriye çekildiği belirtilmiştir. Buna göre 1/1/2014 

tarihinden sonra ya ılacak fiyat farkı hesa lamasında, sözleşmesinde 

atıfta bulunulan ilgili endekse karşılık gelen Yİ- FE endeks sayıları 

üzerinden hesa  ya ılması gerekmektedir.  

rneğin, 2009 yılının ubat ayında ihale edilen bir işte, 2014 

yılının Mart ayında ya ılan imalatlara ilişkin olarak sözleşme 

fiyatlarıyla düzenlenen 1.000.000,00 T lik bir hakedişe ilişkin fiyat 

farkının,  TEFE 1994 100 bazlı Tablo-2: To tan Eşya Fiyatları 

Endeks Sayıları Tablosunun enel  satırındaki sayı üzerinden 

verileceğinin kabul edilmesi durumunda aşağıdaki şekilde 

hesa lanması gerekmektedir.  

Söz konusu esaslarda temel endeks ihale tarihinin içinde 

bulunduğu aydan bir önceki aya ilişkin endeks,  güncel endeks ise 

hakedişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya 

ait endeks olarak tanımlanmış olduğundan,  

İlgili endeksler: 

Aylar Yİ-ÜFE 

cak 2009 155,16 

Aralık 2013 221,74 

ubat 2013 232,27 

 

olarak belirtildiğinden,  
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Yİ- FE endeksleri kullanılarak ya ılan fiyat farkı hesabı 

Hakediş tutarı üncellen tutar 

1.000.000,00 1.000.000,00x(232,27/155,16)=1.496.975,10 

 

Fiyat farkı  1.496.975,10 -1.000.000,00=  496.975,10 TL olarak 

hesa lanacaktır. 

 

2-  tari li e  a ılı e  a ete e 

a ı lanan i at ar ına İli in a lara ta i lan i aleler e 

le eler 

TÜİK tarafından 27/1/2014 tarihinde ya ılan duyuruda 

belirtildiği üzere FE ve TEFE endeksleri 1/1/2014 tarihinden 

itibaren yayımlanmayacaktır. iğer bir ifadeyle, FE ve TEFE 

endeksleri en son 2013 yılının Aralık ayına ilişkin olarak 

yayımlanmıştır. 

Söz konusu fiyat farkı esaslarına göre temel endeks ihale 

tarihindeki endeks, güncel endeks uygulama ayındaki endeks olarak 

tanımlanmış ve fiyat farkının güncel endeks ile temel endeksler 

üzerinden hesa lanacağı düzenlenmiştir. 

Bahse konu fiyat farkı esaslarının 29/11/2013 tarihinde 

yürürlüğe girdiği dikkate alındığında  1/1/2014 tarihine kadar ya ılan 

imalatlara ilişkin fiyat farkı hesa larında FE/TEFE endekslerinin 

kullanılması, belirtilen tarihinden sonra ya ılan imalatlara ilişkin fiyat 

farkı hesa larında ise Yİ- FE endekslerinin kullanılması 

gerekmektedir.  

Bu çerçevede,ihale dokümanları düzenlenirken ÜFE ve TEFE 

ana veya alt sektör endeksleri yerine bu endekslere karşılık gelen Yİ-

ÜFE ana veya alt sektöre endekslerinin kullanılması gerekmektedir. 
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Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, 

1- Fiyat farkının yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

hesa lanmasına, 

2- Söz konusu üzenleyici Kurul Kararının Kurumun internet 

sitesinde yayımlanmasına, 

ybirliği ile karar verilmiştir 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

  

KARAR TARİHİ  : 21.11.2011 

KARAR NO :  2011/DK.D-214 

GÜNDEM KONUSU :  Sözleşme 

imzalanacak son günün tatil gününe rastlaması halinde sözleşmenin 

hangi gün imzalanacağı hakkında 

KARAR: 

İdareler ve istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 42 nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin 

sözleşmeyi imzalaması için öngörülen on günlük sürenin sonuncu 

gününün hafta tatiline rastlaması durumunda taki  eden ilk iş gününde 

sözleşme imzalanmasının mümkün olu  olmadığı hususunda Kurum 

görüşünün bildirilmesi tale  edilmektedir.  

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, 41 

inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol ya ılması 

gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden 

itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihi 

izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek 

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirileceği hüküm altına 

alınmıştır.  

4734 sayılı Kanunun64 üncü maddesinde ise bu Kanunda 

yazılı sürelerin hesa lanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükmüyer  almaktadır. 

Sözleşme imzalanacak sürenin son gününün tatil gününe 

rastlaması durumuna ilişkin olarak Borçlar Kanununun 77 nci 

maddesinde ise esas itibariyle kanunen tatil olarak kabul edilen bir 

güne tesadüf eden vadenin kendiliğinden bu günü taki  edi  tatil 
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olmayan ilk güne geçeceği hüküm altına alınmıştır.   

2429 sayılı lusal Bayram ve enel Tatiller akkında 

Kanunda  ulusal bayram, resmi ve dini bayram, yılbaşı günü ve 1 

Mayıs genel tatil günleri olarak düzenlenmiş, bu günlerde resmi daire 

ve kuruluşların tatilde olduğu hüküm altına alınmıştır. enel hafta 

tatili ise 394 sayılı afta Tatili akkında Kanunda düzenlenmiştir. 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde, sözleşmenin 

imzalanması için öngörülen  on günlük kanuni sürenin, son gününün 

ulusal bayram, resmi ve dini bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs  veya 

genel hafta tatiline rastlaması durumunda, sözleşmenin bugünleri  

taki  eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar imzalanabilecektir. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ   : 16.08.2010 

KARAR NO    : 2010/DK.D-135 

GÜNDEM KONUSU  : Yüklenicinin tüzel kişi olması ve 

ihale sürecinde yüzde elliden fazla ortağının iş deneyim belgesinin 

kullanılması halinde belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin 

bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda 

oluşacak hukuki durum hakkında 

KARAR: 

Bakırköy Belediye Başkanlığının 28/05/2010 tarih ve 

2010/1337 sayılı yazısında özetle  ya ım işi ihalesine ilişkin 

sözleşmesi halen devam etmekte olan yüklenicinin, tüzel kişiliğin 

gerçek kişi ortağına ait iş denetleme belgesi  ile ihaleye katıldığı ve 

sözleşme ya ıldığı, iş denetleme belgesi sahibi ortağın sağlığının 

bozulduğu gerekçesiyle ortaklıktan ayrılmak istediği, tüzel kişi 

yüklenicinin ise, geçen süre içinde sözleşme konusu iş için istenen iş 

deneyim belgesine sahip olduğu ve bu iş bitirme belgesi ile ikame 

edilmesi gerektiği, bu nedenle de idarenin onay vermesini talep ettiği 

belirtilerek, bu durumun sözleşmenin ifasına engel olu  olmadığı 

hususunda Kurum görüşü talep edilmiştir. 

Yazıya konu husus, Kurumumuz ersoneline şifahi olarak 

daha önce çok defa sorulmuş ve Kurumumuz ersonelinin katıldığı 

eğitimlerde konu edinmek durumunda kalınmıştır. Bu itibarla  anılan 

Belediye Başkanlığının yazısı üzerine bu husustaki tereddütlerin 

giderilmesi gerekmektedir. 

4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (05/12/2008 tarih ve 

5812 sayılı Kanunla değiştirilen) b/2 nolu bendinde  stekli 

tarafından kamu veya el sekt re edel içeren ir s le me 
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ka samında taahh t edilen ihale k nusu i  veya en er i lere ili kin 

larak  

 a  n n e  yıl içinde eçici ka ul  ya ılan ya ım i leri ile 

ka ul i lemleri tamamlanan ya ımla il ili hi met i leriyle il ili 

deneyimi steren el eler, 

  n n e  yıl içinde eçici ka ul  ya ılan ya ım i leri ile 

ka ul i lemleri tamamlanan ya ımla il ili hi met i lerinde s le me 

edelinin en a   8 i ranında denetlenen ya da y netilen i lerle 

il ili deneyimi steren el eler, 

 c  evam eden ya ım ve ya ımla il ili hi met i lerinde  ilk 

s le me edelinin tamamlanması artıyla, s n n e  yıl içinde 

erçekle me ranı t lam s le me edelinin en a   8 ine ula an 

ve kusursu  larak erçekle tirilen, denetlenen veya y netilen i lerle 

il ili deneyimi steren el eler, 

 d  n e  yıl içinde ka ul i lemleri tamamlanan mal ve 

hi met alımlarına ili kin deneyimi steren el eler, 

 e  evredilen i lerde s le me edelinin en a   8 inin 

tamamlanması artıyla, s n n e  yıl içinde eçici ka ul  ya ılan 

ya ım i leri ile ka ul i lemleri tamamlanan ya ımla il ili hi met i leri 

ve s n e  yıl içinde ka ul i lemleri tamamlanan mal ve hi met 

alımlarıyla il ili deneyimi steren el elerin, 

mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenebileceği, 

öngörülmüş olup, 

 Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında  irinci fıkranın  

endinin 2  numaralı alt endinde elirtilen el elerden, ya ım ve 

ya ımla il ili hi met i lerinde, denetleme veya y netme revi 

nedeniyle alınanlarda erçek ki inin m hendis veya mimar lma artı 

aranır   itirme, y netim veya denetim suretiyle elde edilecek 
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belgeler, belge sahibi ki i veya kurulu ların dı ındaki istekliler 

tarafından kullanılama , el eler devredileme , kiraya verileme  ve 

satılama  u el e sahi lerinin kuracakları veya rtak lacakları 

t el ki iliklerin ihaleye ire ilmesinde en a  ir yıldır t el ki iliğin 

yarısından fa la hissesine sahi  lmaları, her ihalede u ranın 

aranması ve teminat s resince u ranın muhafa a edilmesi 

runludur.” 

hükmü yer almaktadır. 

Madde gerekçesinde; “ya ım i lerinde isteklilerin yeterliğini 

elirlemede aranılan m teahhitlik karnesi uy ulamasından 

va eçildiği  açıklamasına yer verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak ukuk anışmanlığından 23/06/2010 

tarih ve 1183 sayılı yazı ile görüş talep edilmiştir. 

ukuk anışmalığının 19/07/2010 tarih ve 1984 sayılı yazısı 

ile görüş talebine ceva  verilmiştir. 

ukuk anışmanlığının 19/07/2010 tarih ve 1984 sayılı 

yazısında ise özetle  4734 sayılı Kanunun  ncu maddesindeki, 

“ el e sahi lerinin kuracakları veya rtak lacakları t el ki iliklerin 

ihaleye ire ilmesinde en a  ir yıldır t el ki iliğin yarısından fa la 

hissesine sahi  lmaları, her ihalede u ranın aranması ve teminat 

s resince u ranın muhafa a edilmesinin runlu lduğu  h km  

emredici ir yasal d enleme lduğundan ihale d k manı ve s le me 

h k mlerinde una aykırı ir husus d enleneme   

 una re, t el ki i y klenicinin i  deneyim el esine sahi  

erçek ki i rtağının teminat s resinden nce rtaklıktan ayrılması 

Kanunun emredici h km ne aykırı lduğundan, y klenicinin 

taahh d n ihale d k manı ve s le me h k mlerine uy un larak 

yerine etirmemesi anlamına elecektir  u durumda, i  deneyim 
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belgesine sahip gerçek ki i ortak ve yüklenici tüzelki ilik hakkında 

4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanunda yer alan ya tırımların 

uy ulanmasının s  k nusu lacağı değerlendirilmektedir ” yönünde 

görüşe yer verilmiştir. 

 Yarıdan fazla hisseye sahi  ortağın hastalanması veya başka 

bir nedenle hissesini devretmesi durumuna ilişkin olarak  

 Tüzel kişiliklerin basiretli ve müdebbir bir tacir olarak yarıdan 

fazla hisseye sahi  ortağın teminat süresi boyunca ortaklıktan 

ayrılmasının önüne geçilmesine yönelik tedbirleri alması, aksi 

takdirde, bunun ya tırımının tüzel kişiliğin kendisi için de 

uygulanacağını öngörmesi gerekmektedir. Ayrıca, hastalık gibi bir 

nedenle ortağın şirket işleriyle iştigal edememesi, hisse devrinden 

ziyade ortağın işlerini hastalık nedeniyle gereği gibi 

yürütülmemesinden dolayı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 

gereğince muhik bir sebe le şirketin feshini tale  etmesi sonucunu 

doğurabilecek bir durumdur. 

 Yarıdan fazla hisseye sahi  ortağın ölümü veya iflası 

durumuna ilişkin olarak  

 Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahi  ortağının 

ölümü veya iflası durumunun, tüzel kişiliğin önceden 

öngöremeyeceği, ortağı olunan tüzel kişilik için ortaklık ilişkisinin 

sona ermesinde, tüzel kişiden kaynaklanan sub ektif bir gerekçe 

oluşturmadığı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ölümün 

gerçekleşmesi durumunda, 4734 ve 4735 sayılı Kanunda öngörülen 

teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklamaya ilişkin ya tırımların 

tüzel kişilik hakkında uygulanamayacağı, bununla birlikte, tüzel 

kişiliğin kendisine ait ve yeterlik koşulunu sağlayan bir iş deneyim 

belgesini idareye sunması durumunda, sözleşmenin yürütülmesi 
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aşamasında işe devam edebileceği, aksi halde, sözleşmenin tasfiye 

edilmesi veya devredilmesi gerekeceği sonucuna varılmıştır. 

 Açıklanan gerekçe ve nedenlerle   

1- Tüzel ki iliğin i  deneyim belgesine sahip ortağının 

teminat s resinin itiminden nce rtaklıktan hastalık ve 

en eri nedenlerle ayrılması durumunda, erek t el 

ki ilik gerekse i  deneyim el esine sahi  rtak hakkında 

4735 sayılı Kanunda n r len kesin teminatın elir 

kaydedilmesi ve yasaklamaya ili kin ya tırımların 

uy ulanmasına, 

2- Tüzel ki iliğin i  deneyim belgesine sahip ortağının ihale 

s reci devam ederken lmesi veya iflası durumunda u 

tüzel ki iliğin teklifinin değerlendirme dı ı ırakılmasına, 

3- a- Tüzel ki iliğin i  deneyim belgesine sahip ortağının 

ihale s reci devam ederken ya da s le menin 

yürütülmesi a amasında teminat süresinin bitiminden 

nce lmesi durumunda, t el ki i hakkında 4734 sayılı 

Kanun ve 4735 sayılı Kanunda n r len teminatın elir 

kaydedilmesi ve yasaklamaya ili kin ya tırımların 

uy ulanamayacağına, 

 

b- Tüzel ki iliğin i  deneyim belgesine sahip ortağının 

sözle menin yürütülmesi a amasında teminat süresinin 

itiminden nce lmesi durumunda, t el ki iliğin 

kendisine ait yeterlik ko ulunu sağlayan i  deneyim 

el esi sunması k uluyla s le menin yürütülmesi 

a amasında i i yürütebileceğine, 
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c-Tüzel ki iliğin i  deneyim belgesine sahip ortağının 

sözle menin yürütülmesi a amasında teminat süresinin 

bitiminden önce ölmesi durumunda, tüzel ki ilik 

tarafından kendisine ait yeterlik k ulunu sağlayan i  

deneyim belgesi sunulamaz ise sözle menin yürütülmesi 

a amasında i in tasfiye edilmesine, 

4-Tüzel ki iliğin yarıdan fa la hissesine sahi  t el ki i i  

deneyim belgesine sahip ortağının iflas etmesi durumunda, 

gerçek ki i ortağın l m ne ili kin hususların unlar 

açısından da eçerli lduğuna, 

5- ukarıda elirtilen hususların Kamu hale Genel 

Tebliğine ili kin deği iklik çalı malarında 

değerlendirilerek söz konusu deği ikliğe eklenmesine, 

Oyçokluğu ile karar verildi. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ   : 02.07.2010 

KARAR NO    : 2010/DK.D-98 

GÜNDEM KONUSU  : İhale dokümanında, r n tı i 

literat re irmi  klinik çalı malarla desteklenmelidir.  veya eklif 

edilen r nle il ili larak uluslararası hakemli der ilerde makale 

yayımlanmı  lmalıdır.  gibi düzenlemeler ya ılı  ya ılmayacağı 

hakkında 

KARAR: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ka samında bulunan sağlık 

idarelerince anılan Kanun ka samında gerçekleştirilen sağlık 

hizmetlerine ilişkin mal alımı (sağlık ürünleri) ihalelerinde, ihale 

dokümanında, r n tı i literat re irmi  klinik çalı malarla 

desteklenmelidir  veya eklif edilen r nle il ili larak uluslararası 

hakemli der ilerde makale yayımlanmı  lmalıdır ” gibi düzenlemeler 

ya ılı  ya ılmayacağı konusunda Kurum görüşü talep edilmektedir. 

Kurumumuzca konuya ilişkin olarak bu hususların ihaleye 

katılımda teknik yeterlik kriteri ve/veya fiyat dışı unsur olarak 

belirleni  belirlenmeyeceği  teknik yeterlik kriteri ve/veya fiyat dışı 

unsur olarak belirlenebilir ise aday veya istekliler tarafından bu kritere 

ilişkin sunulabilecek belgelerin neler olduğuna yönelik olarak ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile ilgili sektör derneklerinden görüş talep 

edilmiştir. örüş tale  edilen kurum ve kuruluşların büyük bir bölümü 

tarafından tıbbi malzeme alanında ürünün tıbbi literatüre girmesi veya 

uluslararası hakemli dergilerde makalelere konu olmasının ürünün 

kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı  r n tı i literat re irmi  

klinik çalı malarla desteklenmelidir ” veya eklif edilen r nle il ili 
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larak uluslararası hakemli der ilerde makale yayımlanmı  

lmalıdır.  düzenlemesinin yerli üretimin rekabet olanaklarını ortadan 

kaldıracak ve ithal ürünler lehine ayrımcılık yaratacak bir düzenleme 

olduğu ile ihale komisyonunca ya ılacak değerlendirmelerde hukuki 

sorunlar yaşanacağı ifade edilmiştir.  

İhaleye katılımda yeterlik kriterleri, 4734 sayılı Kanunun 10 

uncu maddesinde sayılma suretiyle sınırlandırıcı şekilde 

düzenlenmiştir. Mesleki ve teknik yeterlik yeterliğin belirlenmesinde 

için istenebilecek yeterlik kriterleri ise anılan maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendinde hüküm altına alınmış olu  bu bentte,teklif 

edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale 

yayımlanmış olmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu 

bentteki düzenlemeler esas alınarak Mal Alımı İhaleleri ygulama 

Yönetmeliğinin Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler  

başlıklı ördüncü Bölümünde yeterlik kriterleri hüküm altına 

alınmıştır. Bu çerçevede  r n tı i literat re irmi  klinik 

çalı malarla desteklenmelidir  veya eklif edilen r nle il ili larak 

uluslararası hakemli der ilerde makale yayımlanmı  lmalıdır.  veya 

buna benzerbir düzenlemenin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

istenebileceğine ilişkin bir belirleme de ya ılmamıştır. 

Farklı dillerde yayın ya an dergilerdeki makalelerin 

Türkçe ye çevrilmesi ve bu çeviri sırasında sorunlar yaşanabilme 

olasılığı  ihale komisyonu üyelerinin alım konusu mala ilişkin klinik 

çalışmalar ve bilimsel yayınlar konusunda farklı değerlendirmelerde 

bulunabileceği  bilimsel bir yayında ürün lehine veya aleyhine 

hususların birlikte yer alabileceği  bu çalışmaların kişisel bilimsel 

görüşler olması  üretici desteği ile bilimsel yayın ya tırılabilme 

olasılığıile sektör aydaşlarının görüşleri doğrultusunda r n tı i 
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literatüre girmi  klinik çalı malarla desteklenmelidir.” veya “Teklif 

edilen r nle il ili larak uluslararası hakemli der ilerde makale 

yayımlanmı  lmalıdır.  gibi hususların fiyat dışı unsur olarak 

düzenlenmesinin de uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle   

 4734 sayılı Kanun ka samındaki idarelerce bu Kanun 

ka samında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı 

ihalelerinde, ihale dokümanında, r n tı i literat re irmi  klinik 

çalı malarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak 

uluslararası hakemli der ilerde makale yayımlanmı  lmalıdır ” gibi 

hususların ihaleye katılımda teknik yeterlik kriteri olarak 

belirlenmeyeceğine  konuya ilişkin üzenleyici Kurul Kararının 

Kurumun internet sayfası ile Kamu Satınalma latformu İdare 

Girişinde yayımlanmasına, 

 Oybirliğiyle karar veriştir. 
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KAMU İHALE KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ   : 26.04.2010 

KARAR NO    : 2010/DK.D-58 

GÜNDEM KONUSU  : irket birleşme işlemlerinin  

tekliflerin değerlendirilmesin ile sözleşmenin uygulanmasına etkisi 

hakkında 

KARAR: 

 Kuruma gelen yazılarda,  ihaleye teklif vermiş olan ve teklif 

verdikten sonra ihale sürecinin devam ettiği aşamada diğer bir şirket 

ya da şirketlerle birleşerek tasfiyesiz sona eren istekliye ait yeterlik 

kriterlerinin devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılarak, 

ihale sürecine devam edili  edilmeyeceği, devralan ya da yeni kurulan 

şirketin birleşmeden önce yeterlik kriterlerini tek başına sağlamamış 

olmasının bu duruma bir etkisinin olu  olmayacağı, ayrıca, devam 

eden sözleşmelerde yüklenicinin aynı şekilde bir başka şirketle ya da 

şirketlerle birleşerek tasfiyesiz sona ermesi durumunda idarece ne 

şekilde işlem tesis edilmesi gerektiği, hususlarında Kurum görüşü 

tale  edilmektedir. 

irketler hukukunun temel ilkelerinden biri varolan işletmeleri 

malvarlığı değerlerince korumak ve işletmelerin devamlılığını 

sağlamak olu , Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketlerinin 

birleşmesinde birleşen şirketlerin daha güçlü bir sermaye ya ısına 

kavuşma amacına yönelik olarak, dağılan şirketlerin ortakları ile 

malvarlığı (işletmesi) arasındaki hukuk  ilişki gerçekte sona 

erdirilmek istenmemekte, aksine devralan veya yeni kurulan şirket 

aracılığıyla sürdürülmek istenmektedir.  

Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 150 nci maddesinin son 

fıkrasında  
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“Birle en irketlerin alacaklılarından her iri ilandan iti aren 

ç ay içinde salahiyetli mahkemeye m racaatla irle meye itira  

ede ilir  tira  hakkından va eçilmedikçe yahut u husustaki itira ın 

reddine dair mahkemece verilen karar katile medikçe veyahut 

mahkemece takdir edilecek teminat irket tarafından verilmedikçe 

irle me h k m ifade etme ” hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanununa göre gerçekleşen şirket 

birleşmelerinde birleşme işlemleri sonucunda bütün hukuki ilişkiler ve 

sözleşmeler, hak, alacak, borç, insan kaynakları, makine ve eki man 

ile deneyim v.b. unsurlar külli halefiyet ilkesi gereği eş zamanlı ve 

kendiliğinden devralan veya yeni kurulan şirkete geçecek olu , 

birleşen şirketlerden en az bir tanesi tasfiye olmadan sona erecek, 

ayrıca, sona eren şirketin ya da şirketlerin ay sahi leri, birleşme 

sözleşmesinde öngörülen oranlarda devralan ya da yeni kurulan 

şirketin ay sahibi olacaktır.  

Bu itibarla, ihale sürecinin devam ettiği aşamada ihaleye teklif 

vermiş olan ve idarece öngörülmüş yeterlilik kriterlerini sağlayan 

aday/isteklinin, ortak girişim olarak teklif sunan istekliler için de 

geçerli olmak üzere, tasfiyesiz sona ererek daha önceden varolan ya 

da yeni kurulan bir başka şirket bünyesinde sona ermesi durumunun, 

Kamu İhale Kurulunun 19/10/2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı 

Kararı doğrultusunda değerlendirilerek, sona eren şirketin teklifinin 

bünyesinde birleşilen şirketin teklifi olarak kabul edilerek, idarelerce 

değerlendirmeye alınması gerektiği, 

Devam eden sözleşmelere ilişkin olarak ise, Türk Ticaret 

Kanununda öngörülen usule göre gerçekleşen bir birleşme işleminde, 

alacaklıların ve bu ka samda idarelerin birleşme işlemlerine, anılan 

Kanunun 150 nci maddesi uyarınca birleşme kararının ilanından 
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itibaren üç ay içerisinde itiraz etmesinin mümkün bulunduğu, aksi 

takdirde, birleşme işleminin kesinleşmesiyle külli halefiyet ilkesi 

gereği hukuki ilişkiler ve bu kapsamda sözleşmelerin de kendiliğinden 

devralan şirkete geçeceği dikkate alındığında, idare tarafından 4735 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesi anlamında sözleşmenin iradi devrinde 

olduğu gibi devir işlemine ayrıca bir onay verilmesine gerek 

bulunmadığı,  

Değerlendirilmektedir. 

 

  Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;  

1) hale sürecinin devam ettiği a amada ihaleye teklif vermi  

ve yeterlilik kriterlerini sağlayan aday/isteklinin, ortak giri im olarak 

teklif sunan istekliler içinde geçerli olmak üzere, tasfiyesiz sona 

ererek birle me yoluyla bir ba ka irket bünyesinde sona ermesi 

durumunun, Kamu hale Kurulunun 19/10/2009 tarih ve 2009/DK.D-

43 sayılı Kararı d ğrultusunda değerlendirilerek, sona eren irketin 

teklifinin bünyesinde birle ilen irketin teklifi olarak kabul edilerek, 

idarelerce değerlendirmeye alınmasına, 

2) Devam eden sözle melere ili kin olarak, yüklenicinin 

birle me i lemi sonucunda tasfiyesiz sona ererek daha önceden 

varolan ya da yeni kurulan bir irketle birle mesi durumunda, 

idarenin ayrıca nayına erek ulunmadığına, 

Oyçokluğu ile karar verildi. 
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YARGI KARARLARI 

 

Anayasa Mahkemesi 

anı tay 

argıta  
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YARGI KARARLARI 

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

 

 

1 

 

ESAS NO: 2005/138   KARAR NO: 2008/124 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 34 üncü maddesinin son 

fıkrasında, idare tarafından alınan teminatların 

haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı 

hüküm altına alınmıştır. Bu hükmün Anayasa ya aykırılığı 

savıyla hükmün i tali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 

açılan davada, Anayasa Mahkemesi, anılan fıkranın Anayasa ya 

aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir. 

 

 

 

2 

 

 

ESAS NO: 2014/168  KARAR NO: 2014/169 

 

Ankara 6. İdare Mahkemesi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu nun  İhalelere yönelik başvurular   başlıklı 54 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan … 

dayandığı deliller  ibaresinin Anayasa nın 10 uncu ve 36 ncı 

maddelerine aykırılığı ileri sürülerek itiraz yoluyla i tal 

başvurusunda bulunmuştur. Ya ılan itiraz başvurusunun, 6216 

sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama sulleri 

akkında Kanun un 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası 

gereğince başvuru yöntemine uygun olmadığından, esas 

incelemeye geçilmeksizin reddine karar verilmiştir.  
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DANIŞTAY KARARLARI 

 

 

 

 

 

 

1 

 

DAİRE: Onüçüncü Daire KARAR TARİHİ : 

10/7/2014 

ESAS NO: 2014/1598   KARAR NO  : 

2014/2770 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri çerçevesinde ilansız azarlık 

yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerde, idarece davet edilmeyen 

firmanın başvurması halinde daha önce iş ya ılmadığı 

gerekçesiyle ihale dokümanı satılmamasının mevzuata aykırı 

olduğuna karar verilmiştir.   

 

 

 

 

 

2 

 

DAİRE: Onüçüncü Daire  KARAR 

TARİHİ : 24/2/2014 

ESAS NO: 2013/3778   KARAR NO 

 : 2014/553 

Kamu İhale Kurulu, hizmet alımı ihalesinde teklifi, geçerli 

teklifler arasında altıncı (6) sırada olan firmanın itirazen şik yet 

başvurusunu herhangi bir hak ve menfaat kaybının olmadığı 

gerekçesiyle ehliyet yönünden reddetmiştir. anıştay, başvuru 

sahibinin ihaleye teklif vererek istekli statüsünü kazanması 

sebebiyle başvurusunun, üzerinde ihale kalmayacak olmasından 

ya da teklifinin sıralamadaki yerinden bağımsız olarak 

incelenmesi gerektiğine ilişkin idare mahkeme kararını 

onamıştır.  
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YARGITAY KARARLARI 

 

 

 

1 

 

DAİRE : Beşinci Ceza Dairesi KARAR TARİHİ : 

11/10/2012 

ESAS NO:  2012/4397              KARAR NO            :  

2012/10176 

 

İhaleye fesat karıştırma halleri, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu nun 235 inci maddesinde tahdidi olarak sayılmıştır. 

Anılan maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik 

durumunun genişletilmesi, 2 nci maddedeki kanunilik ilkesine 

aykırılık teşkil eder.  

 

 

 

 

 

2 

 

DAİRE : Beşinci Ceza Dairesi KARAR TARİHİ : 

31/12/2013 

ESAS NO: 2012/6790   KARAR NO 

 : 2013/12664 

 

Sanık, ihaleye katılmak isteyen bir kişiyi engellemek amacıyla 

yaralamış  ilgili hastaneye sevk edilmiş ve ihaleye 

katılamamıştır. Sanık ihaleye fesat karıştırma suçundan mahk m 

olmuş ancak kasten yaralama suçundan ceza verilmesine yer 

olmadığına dair hüküm kurulmuştur.  

Sanığın eylemlerinin ihaleye fesat karıştırma ve neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçlarını oluşturacağı 

gözetilmeksizin sadece ihaleye fesat karıştırma suçundan 

mahkum olması  kasten yaralama suçundan ise ceza verilmesine 
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yer olmadığına karar verilmesi ve sanığın 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu nun 17/a maddesinde belirtildiği şekilde cebir ile 

atılı suçu işlediğinin kabul edilmesi karşısında anılan Kanun un 

59/1. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmesi 

gerektiğinin gözetilmemesi nedenleriyle kararın bozulmasına 

hükmedilmiştir 

 

 

 

 

 

 

3 

 

DAİRE : Beşinci Ceza airesi       KARAR TARİHİ : 

26/3/2014 

ESAS NO: 2012/16142        KARAR NO  : 

2014/3361 

 

 

Benzer nitelikteki alımların, ihale ya ılmadan 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinde ka samında doğrudan temin yöntemiyle sağlanması 

amacıyla kısımlara bölünerek gerçekleştirilmesi, anılan 

Kanun un temel ilkelerine aykırıdır. ava konusu alımlar, 

kısımlara bölündüğü gibi alımlarda sanıklardan birinin 

kayınbiraderinden gerçekleştirilmiştir. Buna karşın sanıkların 

görevini kötüne kullanma suçundan beraat etmelerine ilişkin 

kararın bozulmasına karar verilmiştir.  
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

 

KARAR TARİHİ: 19/6/2008 

ESAS NO: 2005/138     

  KARAR NO: 2008/124 

ÖZ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 34 üncü maddesinin 

son fıkrasında, idare tarafından alınan teminatların haczedilemeyeceği 

ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 

hükmün Anayasa ya aykırılığı savıyla hükmün i tali ve yürürlüğünün 

durdurulması talebiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi, anılan 

fıkranın Anayasa ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar 

vermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

Banka Teminat Mektubu, evlet İç Borçlanma Senedi, eçici 

Teminat, aciz, İhtiyati Tedbir, Kesin Teminat, Teminat. 

ÖZET:  Müteahhit firmanın, taahhüdünü ihale dokümanı ve 

sözleşme kurallarına uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle 

idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi üzerine, fesih nedeniyle 

uğradığı zararının giderilmesi ve teminatının irat kaydının önlenmesi 

için ihtiyati tedbir kararı verilmesi istemiyle açtığı davada, itiraz 

konusu kuralın Anayasa ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme 

i tali için başvurmuştur. 

… 

VI - ESAS N İNCE ENMESİ 

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin ra or, itiraz konusu 

Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile 
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diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp 

düşünüldü: 

Başvuru kararında, Mahkemenin ihtiyati tedbir koyma 

yetkisinin engellendiği, idare lehine hukukça geçerli bir sebe  

olmaksızın avanta  sağlandığı,  bu nedenlerle kuralın Anayasa nın 

Başlangıç ı ile 2., 10., 11., 12., 36., 48., 90. ve 125. maddelerine aykırı 

olduğu ileri sürülmüştür. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 

sulleri akkında Kanun un 29. maddesi uyarınca Anayasa 

Mahkemesi, yasaların Anayasa ya aykırılığı konusunda ilgililer 

tarafından ileri sürülen gerekçelerle bağlı olmadığından, i tali 

istenilen kural ilgisi nedeniyle Anayasa nın 35. maddesi yönünden de 

incelenmiştir. 

4734 sayılı Yasa nın 34. maddesinin itiraz konusu son 

fıkrasında er ne suretle lursa lsun, idarece alınan teminatlar 

hac edileme  ve erine ihtiyati ted ir k nulama  Madde nin 

yasama belgelerindeki gerekçesinde de eminat larak ka ul 

edile ilecek değerler ek n mik ve mali eli meler dikkate alınarak 

elirlenmi  ve maddede teminatların teslim ve iade artları 

d enlenmi tir  yrıca, teminatlar taahh d n ihale d k manında yer 

alan h k mlere uy un larak yerine etirilmesini sağlamak ere 

alındığından, u k nuda ir s run ya andığında teminatların elir 

kaydedile ilmesi için hac edilemeyeceği ve erine ihtiyati ted ir 

k nulamayacağı h k m altına alınmı tır   denilmektedir. 

Anayasa nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve 

işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve 

özgürlükleri koruyu  güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni 

kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa ya aykırı durum ve 
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tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini 

bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun 

da uyması gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa nın bulunduğu 

bilincinde olan devlettir. 

Anayasa nın 10. maddesinde belirtilen yasa önünde eşitlik 

ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile 

eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, 

aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı 

tutulmalarını sağlamak, ayırım ya ılmasını ve ayrıcalık tanınmasını 

önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve 

to luluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin 

çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden 

aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. urumlarındaki 

özellikler, kimi kişiler ya da to luluklar için değişik kuralları ve 

uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı 

hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa da 

öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 33. maddesinde, 

‘ halelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli 

tarafından verilecek tutarda eçici teminat alınır , 43. maddesinde, 

aahh d n s le me ve ihale d k manı h k mlerine uy un larak 

yerine etirilmesini sağlamak amacıyla, s le menin ya ılmasından 

nce ihale erinde kalan istekliden ihale edeli erinden 

hesa lanmak suretiyle  ranında kesin teminat alınır , 44. 

maddesinde de hale üzerinde kalan istekli 42  ve 43 nc  maddelere 

re kesin teminatı vererek s le meyi im alamak rundadır  

le me im alandıktan hemen s nra eçici teminat iade edilir  

denilmektedir. 
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Anayasa nın 35. maddesinde Herkes, mülkiyet ve miras 

haklarına sahi tir  u haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 

sınırlana ilir  lkiyet hakkının kullanılması t lum yararına aykırı 

lama  denilmektedir. Buna göre, mülkiyet hakkı sınırsız olmayı , 

kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilecek bir haktır. Bu bağlamda, 

mülkiyet hakkı ka samında bulunan alacak haklarının da kamu yararı 

amacıyla sınırlandırılabileceği açıktır.  Kamu hizmetlerinin düzenli 

olarak aksatılmadan yürütülmesindeki kamu yararı gözetilerek 

taahhüdün ihale dokümanında yer alan hükümlere uygun olarak yerine 

getirilmesinin sağlanması amacıyla teminat alınmasında ve bu konuda 

bir sorun yaşanması olasılığına karşı da teminat üzerine haciz ve 

ihtiyati tedbir konulması yasaklanarak alacak haklarının 

sınırlandırılmasında Anayasa ya aykırılık bulunmamaktadır.  

te yandan, idarenin taraf olduğu sözleşmelerle diğerleri, aynı 

hukuksal özellikleri taşımadıklarından bunların aynı hukuksal 

konumda bulunmayan tarafları arasında eşitlik karşılaştırması 

ya ılamaz. 

Anayasa nın ‘Hak arama hürriyeti"  başlıklı 36. maddesinde, 

herkesin meşr  vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı ve davalı olarak sav ve savunma ile adil 

yargılanma hakkına sahi  olduğu belirtilmiştir. İtiraz konusu kuralla 

kişilerin davacı veya davalı olarak, yargı mercileri önünde sahi  

oldukları anayasal haklar engellenmemiş, mahkemeler, açılmış olan 

davaları inceleyerek gerekli kararları vermekten alıkonulmamış, yargı 

yolu herhangi bir şekilde ka atılmamıştır. 

Belirtilen nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa nın 2., 10., 

35. ve 36. maddelerine aykırı değildir. İ tal isteminin reddi gerekir. 
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Kuralın, Anayasa nın Başlangıç ı ile 11., 12., 48., 90. ve 125. 

maddeleri ile ilgisi görülmemiştir. 

VII- SONUÇ 

4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 34. 

maddesinin son fıkrasının Anayasa ya aykırı olmadığına ve itirazın 

REDDİNE, 19.6.2008 gününde YBİRLİ İY E karar verildi.  
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

 

KARAR TARİHİ: 13/11/2014 

ESAS NO: 2014/168     

  KARAR NO: 2014/169 

ÖZ: Ankara 6. İdare Mahkemesi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu nun  İhalelere yönelik başvurular   başlıklı 54 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan  dayandığı 

deliller  ibaresinin Anayasa nın 10 uncu ve 36 ncı maddelerine 

aykırılığı ileri sürülerek itiraz yoluyla i tal başvurusunda 

bulunmuştur. Ya ılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama sulleri akkında Kanun un 

40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince başvuru yöntemine 

uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin reddine karar 

verilmiştir.  

ÖZET: … 

I- AY 

avacı tarafından kaybettiği ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale 

Kuruluna ya tığı itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine davalı 

idare işleminin i tali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın 

Anayasa ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, i tali için 

başvurmuştur. 

 II- İTİ A  K N S  YASA K A  

 Kanun un itiraz konusu kuralı da içeren 54. maddesi şöyledir: 

‘Madde 54- hale s recindeki hukuka aykırı i lem veya eylemler 

nedeniyle ir hak kay ına veya arara uğradığını veya arara 

uğramasının muhtemel lduğunu iddia eden aday veya istekli ile 

istekli la ilecekler, u Kanunda elirtilen ekil ve usul kurallarına 
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uygun olmak artıyla ikayet ve itirazen ikayet ba vurusunda 

bulunabilirler. 

ikayet ve itirazen ikayet ba vuruları, dava açılmadan nce 

tüketilmesi zorunlu idari ba vuru y llarıdır  

ikayet ba vuruları idareye, itira en ikayet ba vuruları 

Kuruma hita en ya ılmı  im alı dilekçelerle ya ılır  

ilekçelerde a ağıdaki hususlara yer verilir  

a) Ba vuru sahi inin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, s yadı 

veya unvanı ve adresi  

b) haleyi ya an idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt 

numarası  

c  a vuruya k nu lan durumun farkına varıldığı veya 

bildirildiği tarih. 

d) Ba vurunun k nusu, se e leri ve a an ığı . 

e) tirazen ikayet ba vurularında idareye ya ılan ikayetin ve 

varsa ikayete ili kin idare kararının ildirim tarihi  

ikayet dilekçelerine, a vuruda bulunmaya yetkili olunduğuna 

dair el eler ile im a sirk lerinin aslı veya yetkili mercilerce naylı 

rneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ba vuru 

el eleri veya teklif arfı içerisinde u el elerinin ulunması 

durumunda, dilekçe ekinde s  k nusu el eler aranma  

tirazen ikayette ulunanlardan 53 nc  maddenin  endinin 

2  n lu alt endinde elirtilen edelin d rt katı tutarına kadar 

ba vuru teminatı alınmasına akanlar Kurulunca karar verile ilir  

Ba vuru teminatları Kurum hesa larına yatırılır  u teminatlar 

Kurum gelirleri ile ili kilendirilmeksi in ayrı hesa larda tutulur  

tirazen ikayet dilekçelerine, a vuruda bulunmaya yetkili 

olunduğuna dair el eler ile im a sirk lerinin aslı veya yetkili 
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mercilerce naylı rneklerinin, varsa ikayete idarece verilen ceva ın 

ir rneği ile a vuru edeli ve teminatının Kurum hesa larına 

yatırıldığına dair el enin eklenmesi runludur. 

ynı ki i tarafından irden fa la ihaleye, irden fa la ki i 

tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile a vuruda ulunulama  

elirtilen hususlara aykırılık içeren ve hen  a vuru s resi 

d lmamı  lan a vurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun 

ildirim ya ma runluluğu ulunmaksı ın, a vuru s resinin s nuna 

kadar a vuru sahi i tarafından iderile ilir  

Ba vuruların ihaleyi ya an idare veya Kurum dı ındaki idari 

mercilere ya da yar ı mercilerine ya ılması ve a vuru dilekçelerinin 

u merciler tarafından il isine re idareye veya Kuruma 

nderilmesi h linde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına 

irdiği tarih, a vuru tarihi larak ka ul edilir  

Ba vurular erine ihaleyi ya an idare veya Kurum tarafından 

erekçeli larak  

a) hale s recinin devam etmesine en el lu turacak ve 

d eltici i lemle iderilemeyecek hukuka aykırılığın tes it edilmesi 

halinde ihalenin i taline, 

 dare tarafından d eltme ya ılması y luyla iderile ilecek 

ve ihale s recinin kesintiye uğratılmasına erek ulunmayan 

durumlarda, d eltici i lem elirlenmesine, 

c) Ba vurunun s re, usul ve ekil kurallarına uy un lmaması, 

usul ne uy un larak s le me im alanmı  lması veya ikayete k nu 

i lemlerde hukuka aykırılığın tes it edilememesi veya itira en ikayet 

a vurusuna k nu hususun Kurumun rev alanında ulunmaması 

hallerinde a vurunun reddine, 
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karar verilir  Kurumun rev alanında ulunmaması hali hariç, 

itirazen ikayet a vurusunun reddedilmesi durumunda, a vuru 

teminatı yatırılan hallerde teminatın elir kaydedilmesine de karar 

verilir. 

inamik alım sistemi, elektr nik eksiltme ve çerçeve 

anla malara ili kin a vuru esas ve usulleri Kurum tarafından 

yürürlüğe k nulacak y netmelikle elirlenir  

III- İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca ya ılan ilk 

inceleme to lantısında, başvuru kararı ve ekleri, a ortör M   A  

tarafından hazırlanan ilk inceleme ra oru, itiraz konusu yasa kuralı ve 

dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama 

belgeleri okunu  incelendikten sonra gereği görüşülü  düşünüldü: 

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 

sulleri akkında Kanun un nayasaya aykırılığın mahkemelerce 

ileri s r lmesi  başlıklı 40. maddesinde Anayasa Mahkemesine itiraz 

yoluyla ya ılacak başvurularda izlenecek yöntem belirtilmiştir. Söz 

konusu maddenin (1) numaralı fıkrasında, bir davaya bakmakta olan 

mahkemenin, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun 

hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa ya aykırı görmesi 

h linde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi 

olduğu kanısına varması durumunda, bu fıkrada sayılan belgeleri dizi 

listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine göndereceği kurala 

bağlanmış  anılan fıkranın (b) bendinde de Mahkemeye gönderilecek 

belgeler arasında a vuru kararına ili kin tutanağın naylı rneği” 

sayılmıştır. Anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında ise açık bir 

şekilde dayanaktan yoksun veya yöntemine uygun olmayan itiraz 
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başvurularının, Anayasa Mahkemesi tarafından esas incelemeye 

geçilmeksizin gerekçeleriyle reddedileceği hükme bağlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü nün 46. maddesinin (2) 

numaralı fıkrasının (a) bendinde de, ba vuru kararına ili kin 

tutanağın naylı rneği  nin gerekçeli başvuru kararının aslı ile 

birlikte Mahkemeye sunulması gerektiği ifade edilmiştir. 

Yine İçtüzük ün 49. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) 

bendinde, Anayasa Mahkemesince ya ılan ilk incelemede, başvuruda 

eksikliklerin bulunduğu tes it edilirse, itiraz yoluna ilişkin işlerde esas 

incelemeye geçilmeksizin başvurunun reddine karar verileceği  (2) 

numaralı fıkrasında ise anılan (b) bendi uyarınca verilen kararın, itiraz 

yoluna başvuran mahkemenin eksiklikleri tamamlayarak yeniden 

başvurmasına engel olmadığı belirtilmiştir. 

Başvuru kararında, Mahkeme tarafından 2.4.2014 tarihinde 

oybirliğiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verildiği, 

mahkeme başkanı tarafından imzalı dosya üst yazısında da 2.4.2014 

günlü, E.2013/1903 sayılı ara kararı gereğince dava dosyasının bir 

örneğinin Anayasa Mahkemesine gönderildiği ifade edilmiş olmasına 

rağmen, dosya içeriğinin incelenmesinden, 2.4.2014 günlü, 

E.2013/1903 sayılı bir ara kararının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 6216 sayılı Kanun un 40. maddesinin (1) 

numaralı fıkrasının (b) bendi ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü nün 

46. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu 

anlaşılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun un 40. maddesinin 

(4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas 

incelemeye geçilmeksizin reddi gerekir. 
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IV- SONUÇ 

4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun, 

20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kanun un 21. maddesiyle değiştirilen 

54. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan 

dayandığı deliller  ibaresinin i taline karar verilmesi istemiyle 

ya ılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin 

Kuruluşu ve Yargılama sulleri akkında Kanun un 40. maddesinin 

(4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas 

incelemeye geçilmeksizin REDDİNE, 13.11.2014 gününde 

YBİRLİ İY E karar verildi.
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DANIŞTAY KARARI 

DAİRE: Onüçüncü Daire   

 KARAR TARİHİ : 10/7/2014 

ESAS NO: 2014/1598     

 KARAR NO  : 2014/2770 

 

ÖZ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri çerçevesinde ilansız azarlık 

yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerde, idarece davet edilmeyen 

firmanın başvurması halinde daha önce iş ya ılmadığı gerekçesiyle 

ihale dokümanı satılmamasının mevzuata aykırı olduğuna karar 

verilmiştir.   

ÖZET:  Kamu ihale mevzuatında yer alan ihale 

usullerinden biri azarlık usulü olu , bu ihalelerin de 4734 sayılı 

Kanun un 5. Maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olması 

gerektiği, azarlık ihalelerine davet edilecekleri belirleme hususunda 

idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu 

yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, bu 

ihalelerin yargısal denetiminin şekli unsurlarla sınırlı kalmayacağı 

tabiidir. 

Bakılan davada, davacının ihaleye davet mektubu talebini içerir 

başvurusunun başvurucunun ihaleye daveti gerektirir şartları taşıyı  

taşamadığı ve ihalede rekabeti artırı  artırmayacağı hususları 

değerlendirilmeksizin  salt davet edilenler haricinde doküman 

satışının mümkün olmadığı açıklaması ile reddedilmesi ihale 

mevzuatının temel ilkelerinden olan eşit muamele  ve rekabet  

ilkeleri ile bağdaştırılamaz. avacı, başvurusunu ihaleye çıkma 

tarihinde ya mış olu , davet edilecek firmaların belirlenmesinde 
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davacının başvurusunun da göz önünde bulundurularak eşit muamele 

ve rekabet  ilkeleri doğrultusunda bir değerlendirme ya ılması 

gerekmektedir. 

 te yandan, davalı idarece işlem gerekçesi olarak davacı 

şirketle daha önce yüklenici ya da istekli ilişkinin doğmadığı 

belirtilmekle birlikte, ihalelerde katılım ölçütlerinin belirlenmesinde 

mevzuat ve ilgili şartname hükümlerinde belirlenen teknik ve mali 

yeterlilikler esas olu  ilgililerle daha önce iş ya ma zorunluluğu, 

başka bir anlatımla, azarlık usulüne sadece daha önce iş ya ılmış 

firmaların davet edilebileceği gerekçesi de yukarıda belirtilen temel 

ilkelere ve takdir yetkisinin yerinde kullanımına uygun 

bulunmamaktadır. 

Bu durumda azarlık usulüyle ya ılan ihaleye davet edilme 

isteminin, mali ve teknik yeterlilikler değerlendirilmeksizin ve daha 

önce iş ya mış olma şartı getirilmek suretiyle reddine ilişkin dava 

konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize 

konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” 
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DANIŞTAY KARARI 

 

DAİRE: Onüçüncü Daire   

 KARAR TARİHİ : 24/2/2014 

ESAS NO: 2013/3778    

 KARAR NO  : 2014/553 

ÖZ: Kamu İhale Kurulu, hizmet alımı ihalesinde teklifi, geçerli 

teklifler arasında altıncı (6) sırada olan firmanın itirazen şik yet 

başvurusunu herhangi bir hak ve menfaat kaybının olmadığı 

gerekçesiyle ehliyet yönünden reddetmiştir. anıştay, başvuru 

sahibinin ihaleye teklif vererek istekli statüsünü kazanması sebebiyle 

başvurusunun, üzerinde ihale kalmayacak olmasından ya da teklifinin 

sıralamadaki yerinden bağımsız olarak incelenmesi gerektiğine ilişkin 

idare mahkeme kararını onamıştır.  

ÖZET: “… Karar veren anıştay nüçüncü airesi nce, 

Tetkik kiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler 

incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin 

durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin 

gereği görüşüldü: 

Dava  davacı şirket tarafından, S   uzurevi Yaşlı Bakım 

ve ehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü nce 25/01/2013 tarihinde açık 

ihale usulü ile ya ılan Yaşlı Bakım  ihalesine ilişkin olarak ya ılan 

itirazen şik yet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin Kamu 

İhale Kurulu nun 25/03/2013 tarihli ve 2013/ . .-1527 sayılı 

kararının i tali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi nce  uyuşmazlık 

konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın 

alındığı, ihaleye teklif vererek istekli statüsü kazanıldığı  davacının 

itirazen şik yet başvurusunun, başvuru sahibinin üzerinde ihale 
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kalmayacak olmasından ya da şik yette bulunanın teklifinin 

sıralamadaki yerinden bağımsız olarak incelenmesi gerektiği; öte 

yandan, başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan 

isteklinin aşırı düşük açıklamasının mevzuata uygun olmadığına 

ilişkin olduğu dikkate alındığında, gerek iddia çerçevesinde, gerekse 

eşit muamele açısından ya ılacak inceleme sonucunda, isteklilerin 

tekliflerinin sıralaması değişebileceğinden davacının itirazen şikâyet 

başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, ehliyet yönünden 

reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk 

görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin i taline karar verilmiş, 

bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. 

ava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle i tali 

yolundaki temyize konu Ankara 7. İdare Mahkemesi nin 10.10.2013 

tarih ve E:2013/695, K:2013/1319 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari 

Yargılama sulü Kanunu nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan 

bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi 

yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına  

dosyanın anılan Mahkeme ye gönderilmesine, kullanılmayan 40,00.-

T  yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davalıya 

iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde 

kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24.02.2014 tarihinde 

oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY KARARI 

DAİRE   : Beşinci Ceza Dairesi  

KARAR TARİHİ : 11/10/2012 

ESAS NO  : 2012/4397    

KARAR NO  : 2012/10176 

ÖZ: İhaleye fesat karıştırma halleri, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu nun 235 inci maddesinde tahdidi olarak sayılmıştır. Anılan 

maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun 

genişletilmesi, 2 nci maddedeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil 

eder.  

5237 sayılı Kanun un 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerinde sayılan suçların faali ihale sürecinde görev alan 

kamu görevlileri olabilir. iğer kişiler, görevli ersoneli azmettiren 

veya yardım eden olarak sorumlu olabilecektir. 

incirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için suçların 

farklı zamanlarda işlenmesi gerektiğinden, teklif mektubu ekinde 

sunulan evraklara ilişkin özel belgede sahtecilik suçunun değişik 

zamanlarda işlenmesi koşulu gerçekleşmemiştir. 

İş deneyim belgesini düzenleyen kurumun niteliği gereği resm  

belge düzenleyebileceği gözetilmeksizin eylemin özel belgede 

sahtecilik suçunu oluşturduğu kararında hukuka uyarlılık 

bulunmamaktadır.  

ÖZET: “… 3- Sanıklar Salim ve zdal ın ihaleye fesat 

karıştırma ve zincirleme biçimde özel belgede sahtecilik suçlarından 

mahk miyetlerine dair hükümlere yönelik temyiz itirazlarının 

incelenmesine gelince  
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A) Teklif mektubu ekinde sundukları iş bitirme, iş deneyim 

belgesi ve adres bilgilerinin sanık Salim tarafından sahte olarak 

düzenlenerek ihale komisyonuna verildiği bu suretle sanıkların ihaleye 

katılma yeterliliğine ve koşullarına sahi  olmadıkları halde sahte 

belgelerle ihaleye katılmak ve ihaleyi almak suretiyle müsnet suçları 

işlediklerinden bahisle mahk miyetlerine karar verilmiş ise de  sanık 

Salim ve İsrafil’in duruşmada da tekrar ettikleri C. Başsavcılığında 

alınan beyanları, olayın gelişim şekli ve aksi kanıtlanamayan 

savunmasına göre sanık zdal ın eyleme iştirak ettiğine dair yeterli 

delil bulunmadığı gibi, 5237 sayılı TCK nın 235. maddesinde ihaleye 

fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış 

olu , maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun 

genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine 

aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir 

kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni 

gerekçesiyle birlikte incelendiğinde  2. fıkranın a  ve b  bentlerinde 

sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri, d  

bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen 

kişilerin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel 

faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt 

bulunmadığının kabulü gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı TCK nın 

40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve TCK nın 235/2-(a-

2) maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi 

tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden 

diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu 

tutulabilecekleri dikkate alındığında, kamu görevlisi olan sanıkların 
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beraatlerine hükmedilmiş olması karşısında sanıkların eylemlerinin 

ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı 

şekilde mahk miyetlerine karar verilmesi, 

B) YC K nın airemizce de benimsenen 12.03.1990 gün ve 

1990/8-3-70, 09.10.2007 gün ve 2007/11-44-200 sayılı Kararlarında 

vurgulandığı gibi bir olayın açıklanması sırasında başka bir hadiseden 

söz edilmesi o hadise hakkında da dava açıldığını göstermeyeceği, 

iddianamede dava konusu ya ılan fiilin bir başka olaya dayalı 

olmadan bağımsız olarak açıklanı  belirtilmesinin gerektiği, aksine 

uygulamanın hangi eylemden dolayı dava açıldığı ve hangi iddiaya 

karşı savunma ya ılacağı hususunda karışıklığa neden olacağı, 

CMK nın 226/1. maddesinin sadece suç niteliğinin değişmesi halinde 

uygulanabileceği, CM K nın 259. maddesindeki düzenlemeye benzer 

bir hükme 5271 sayılı CMK da yer verilmediği nazara alınmadan ve 

CMK nın 225/1. maddesinin üküm, ancak iddianamede unsurları 

gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir  hükmüne de aykırı 

biçimde özel belgede sahtecilik suçundan kamu davası açılmadığı 

gözetilmeden sanık zdal hakkında ayrıca bu suçtan da mahk miyet 

hükmü tesisi, 

C) 15.05.2007 gün ve 19 sayılı vergi tekniği ra orunda İ… 

Madencilik İnş. San. İth. İhr. td. unvanıyla kurulan 08.03.2006 gün 

ve 6/6 sayılı Kararı ile unvanını K  Akaryakıt San. ve etrol 

rünleri Tic. td. ti. olarak değiştiren şirketin 07.03.2006 gün ve 7/7 

sayılı Kararı ile … Caddesi C… İş Merkezi Kat:7 No:1/2 E  

adresinde büro kiraladığının belirtilmesi, ihale evrakına sunulan İş 

eneyim Belgesinin ise belge içeriğine göre K  etrol ve rn. 
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Bayiine ait olması karşısında sahtecilik eyleminin ne suretle oluştuğu, 

sahtecilik eyleminin varlığı kabul edilse dahi teklif mektubu ekinde 

sunulan oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ticari ikametgah 

belgesinde adresin S  Sitesi 26. sok. No:3 olarak belirtilmesi ve iş 

deneyim belgesinin açıkça başka bir firmaya ait olması karşısında 

iddianamede de açıklandığı üzere takdiri mahkemeye ait olan iğfal 

kabiliyetinin ne şekilde gerçekleştiği açıklanı  tartışılmadan her iki 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi, 

4- Kabule göre de  

Yargıtay Ceza enel Kurulu nun 08.06.2010 gün ve 2010/11-

98 Esas, 2010/143 sayılı Kararında vurgulandığı üzere de  TCK nın 

43/1. maddesinin açıklığı karşısında zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanabilmesi için suçların farklı zamanlarda işlenmesi 

gerekmesine göre, teklif mektubu ekinde aynı zamanda sunulan 

evraklara ilişkin özel belgede sahtecilik suçunun değişik zamanlarda 

işlenmesi koşulunun ne suretle gerçekleştiği açıklanı  tartışılmadan 

sanıklar hakkında özel belgede sahtecilik suçundan tayin edilen 

cezaların artırılması, 

İş deneyim belgesini düzenleyen kurumun niteliği gereği resmi 

belge hükmünde olduğu gözetilmeksizin eylemin özel belgede 

sahtecilik suçunu oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi, 

Sanıkların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17/c maddesinde 

belirtildiği şekilde ihaleye sahte belgelerle iştirak ettiklerinin kabul 

edilmesi karşısında anılan Yasanın 59/1. maddesi uyarınca yasaklama 

kararına hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 
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Kanuna aykırı, sanıklar Salim, zdal müdafilerin ve katılan 

vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, 2 

ve 3/B nolu bozmalar yönünden sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 

belirtilen nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek 

CM K nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca (B MAS NA), 

11.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY KARARI 

DAİRE   : Beşinci Ceza Dairesi  

KARAR TARİHİ : 31/12/2013 

ESAS NO  : 2012/6790    

KARAR NO  : 2013/12664 

ÖZ: Sanık, ihaleye katılmak isteyen bir kişiyi engellemek 

amacıyla yaralamış  ilgili hastaneye sevk edilmiş ve ihaleye 

katılamamıştır. Sanık ihaleye fesat karıştırma suçundan mahk m 

olmuş ancak kasten yaralama suçundan ceza verilmesine yer 

olmadığına dair hüküm kurulmuştur.  

Sanığın eylemlerinin ihaleye fesat karıştırma ve neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçlarını oluşturacağı 

gözetilmeksizin sadece ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkum 

olması  kasten yaralama suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına 

karar verilmesi ve sanığın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 17/a 

maddesinde belirtildiği şekilde cebir ile atılı suçu işlediğinin kabul 

edilmesi karşısında anılan Kanun un 59/1. maddesi uyarınca 

yasaklama kararına hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi 

nedenleriyle kararın bozulmasına hükmedilmiştir. 

ÖZET: “… Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz 

edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: 

Sanık F.. A.. hakkında kasten yaralama ve ihaleye fesat 

karıştırma suçlarından verilen beraet hükümlerinin ya ılan temyiz 

incelemesinde  Sanığın hükümden sonra 01/10/2010 tarihinde öldüğü 

YA  sisteminden temin edilen nüfus kaydından anlaşıldığından, 

5237 sayılı TCK nın 64 ve 5271 sayılı CMK nın 223/8. maddeleri 
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uyarınca bir karar verilmesi lüzumu, bozmayı gerektirmiş, temyiz 

itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 

sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CM K nın 321. maddesi 

uyarınca B MAS NA, ancak bu husus yeniden yargılamayı 

gerektirmediğinden aynı Yasanın 322, 5237 sayılı TCK nın 64/1 ve 

5271 sayılı CMK nın 223/8. maddeleri uyarınca, açılan kamu 

davalarının sanığın ölümü sebebiyle MESİNE, 

Sanık .. A.. hakkında yağma suçundan verilen beraat 

hükmüne yönelik temyiz incelemesinde  

elilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat 

hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen 

katılanın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün NANMAS NA, 

Sanık .. A.. hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 

verilen mahkumiyet ve kasten yaralama suçundan verilen ceza 

verilmesine yer olmadığına dair hükümlerin, hükümden sonra 

30/04/2013 tarihinde yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 12. 

maddesi ile 5237 sayılı TCK nın 235. maddesinde ya ılan değişiklik 

de gözetilerek ya ılan temyiz incelemesinde ise  

airemizce de benimsenen Yargıtay Ceza enel Kurulunun 

19/02/2013 tarih 2012/6-1523 Esas, 2013/66 sayılı Kararında da 

açıklandığı üzere  5237 sayılı TCK nın hazırlanmasında kaç fiil varsa 

o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır  ilkesi esas alınmış, 

dolayısıyla da gerçek içtima kuralı benimsenmiştir. Bunun istisnaları, 

suçların içtimaı bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında, 

işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Bu 

kuralın istisnaları ise TCK nın suçların içtimaı  bölümünde, 42 
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(bileşik suç), 43 (zincirleme suç) ve 44. (fikri içtima) maddelerinde 

düzenlenmiştir.  

5237 sayılı TCK nın benimsediği sistematik içerisinde gerçek içtima 

kuralının istisnalarından olan ve öğretide bir normun diğeri tarafından 

tüketilmesi ilkesi altında görünüşte içtimaının bir türü olarak 

incelenen bileşik suç, anılan Kanunun 42. maddesinde  Biri diğerinin 

unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil 

sayılan suça bileşik suç denir  şeklinde tanımlanmış ve bu tür suçlarda 

içtima hükümlerinin uygulanmayacağına yer verilmiştir. Ceza enel 

Kurulunun 13/02/1984 gün ve 322-64 sayılı kararında da  eriyen ve 

eriten başka bir ifade ile kaynaşan suçlardan biri diğerinin unsuru 

veya ağırlaştırıcı sebebini teşkil ettiğinde bu hususun yasada açıkça 

gösterilmesi şarttır ve bu şart suç ve cezaların kanuniliğinin gereğidir’ 

denilerek bileşik suçta unsur ya da ağırlaştırıcı nedeni oluşturan 

suçun, bileşik suç olarak düzenlenen bağımsız suçun içinde mutlaka 

ve ayrıca gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

erçek içtima kuralının istisnalarından bir diğeri olan ve fikri 

içtimayı düzenleyen TCK nın 44. maddesi, İşlediği bir fiil ile birden 

fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır 

cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır  şeklindedir. Fikri 

içtimanın söz konusu olabilmesi için gerekli olan ilk şart, fiilin tek 

olmasıdır. Bu maddenin gerekçesinde verilen örneklerden, kanun 

koyucunun fiilden, hareketi anladığı, hareket teorisine üstünlük 

tanıdığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Yerleşmiş yargısal 

kararlarda, fiilin tek olması koşulu, hareketin tek olmasına bağlı 

olarak kabul edilmiştir. 
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Yukarıda ya ılan açıklamalar neticesinde, sanığın olay günü 

ihaleye katılmasını engellemek amacıyla Adli Tı  Kurumu 2. İhtisas 

Kurulu nun 20/03/2006 tarihli ra oru içeriğinde belirtildiği üzere 

yaşamını tehlikeye sokacak ve vücuttaki kemik kırıklarının hayat 

fonksiyonlarını orta (2) derecede etkileyecek nitelikte yaralaması 

sonucu katılanın acilen hastaneye sevkedildiği ve buna bağlı olarak 

ihaleye katılamadığı şeklinde gerçekleştiği anlaşılan somut olay 

değerlendirildiğinde  TCK nın 44. maddesinde düzenlenen fikri 

içtimaının uygulanabilmesi için öncelikle görünüşte içtima ilişkisinin 

bulunu  bulunmadığının tes iti gerekli olu  görünüşte içtima 

ilişkisinin bulunması durumunda fikri içtima hükmünün 

uygulanmasının mümkün olmadığı, bu bağlamda TCK nın 235/2-c 

maddesinin bileşik suç olarak düzenlendiği ve aynı Kanunun 42. 

maddesinde bileşik suçlarda içtima hükümlerinin 

uygulanamayacağının belirtilmiş olması karşısında fikri içtima 

hükmünün tatbik imkanının bulunmadığı, ancak sadece TCK nın 86/1. 

maddesi ka samındaki kasten yaralama eyleminin bileşik suçu 

oluşturan cebir ka samında değerlendirildiği, 6459 sayılı Kanunun 12. 

maddesi ile uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek amacıyla 

kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli 

hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla 

cezaya hükmolunacağı düzenlemesinin getirildiği, uygulamada 

TCK nın 87. maddesi ka samındaki neticesi sebebiyle ağırlaşmış 

kasten yaralama eyleminin bileşik suçu oluşturan cebir ka samında 

bulunmadığında duraksama bulunmadığı gibi öğretide ağırlıklı olarak 

TCK nın 87. maddesi ka samına girecek şekilde yaralama eyleminin 
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TCK nın 235/2-c maddesine unsur olarak katılan cebir suçu 

ka samında kabul edilemeyeceğinin belirtildiği de dikkate 

alındığında, sanığın eylemlerinin ihaleye fesat karıştırma ve neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçlarını oluşturacağı 

gözetilmeden yazılı şekilde ihaleye fesat karıştırma suçundan 

mahkumiyet, kasten yaralama suçundan ise ceza verilmesine yer 

olmadığına şeklinde hükümler kurulması,  

Kabule göre de, 

5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca temel ceza 

belirlenirken söz konusu maddenin 1. fıkrasında yedi bent halinde 

sayılan hususlarla aynı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasındaki suç 

işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik 

tedbirine hükmolunur  şeklindeki yasal düzenlemeler ile dosyaya 

yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirili , denetime 

olanak verecek şekilde ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle 

ilgili kanun maddesindeki cezanın alt ve üst sınırları arasında takdir 

hakkının kullanılması zorunluluğuna uyulmayarak, katılanda meydana 

gelen yaralanmanın ve failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı 

gözetilerek temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak takdir ve tayin 

edilmesi gerektiği halde, suçun işleniş biçimi  şeklindeki dosya 

içeriğine uygun düşmeyen yetersiz gerekçeyle alt sınırdan ceza tayini,  

a is cezasının kanuni sonucu olarak belirli haklardan yoksun 

bırakılma  uygulaması sırasında TCK nın 53/1-c maddesi uyarınca, 

velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette 

bulunmaktan  yoksunluğun, sanığın sadece kendi altsoyu bakımından 

koşullu salıverme tarihine kadar, altsoyu olmayanlar yönünden ise 
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cezanın infazına kadar hükmedilmesi gerekirken  yazılı şekilde, altsoy 

ayrımı ya ılmadan belirtilen hakları kullanmaktan ha is cezasının 

infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi, 

Sanığın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17/a maddesinde 

belirtildiği şekilde cebir ile atılı suçu işlediğinin kabul edilmesi 

karşısında anılan Yasanın 59/1. maddesi uyarınca yasaklama kararına 

hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 

Kanuna aykırı, sanık müdafii,  yer Cumhuriyet Savcısı ve 

katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 

hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek 

CM K nın 321. maddesi uyarınca B MAS NA, 31/12/2013 

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY KARARI 

DAİRE  : Beşinci Ceza Dairesi 

KARAR TARİHİ : 26/3/2014 

ESAS NO  : 2012/16142  

KARAR NO  : 2014/3361 

ÖZ: Benzer nitelikteki alımların, ihale ya ılmadan 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinde ka samında doğrudan temin yöntemiyle sağlanması 

amacıyla kısımlara bölünerek gerçekleştirilmesi, anılan Kanun un 

temel ilkelerine aykırıdır. ava konusu alımlar, kısımlara bölündüğü 

gibi alımlarda sanıklardan birinin kayınbiraderinden 

gerçekleştirilmiştir. Buna karşın sanıkların görevini kötüne kullanma 

suçundan beraat etmelerine ilişkin kararın bozulmasına karar 

verilmiştir.  

ÖZET:  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz 

edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: 

akkında açılmış bir kamu davası bulunmayan F.. K.. nun karar 

başlığında sanık olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım 

hatası kabul edilerek bozma sebebi ya ılmamıştır. 

Sanıkların benzer iş niteliğinde olan ve aynı tarihlerde ya ılan işleri 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak eşik değerlerin 

altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla 

alım yöntemini kullanarak  başka isteklilerin kolaylıkla bulunabileceği 

Konya gibi büyük bir ilde sanık M.. .. ın kayınbiraderine 

ya tırdıkları, bu suretle Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı 

davranarak anılan kişiye menfaat sağladıkları ve doğrudan temin 
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usulünün bir ihale usulü olmaması da nazara alındığında görevi 

kötüye kullanma suçunu işledikleri subuta erdiği halde yasal ve yeterli 

olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi, 

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde 

görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi 

gözetilerek CM K nın 321. maddesi uyarınca B MAS NA, 

26/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



104

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVZUAT



105

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	

 

 

SANAYİ İŞBİRLİ İ PROJELERİNİN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

  

 SA LIK BAKANLI I TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ 

KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR 

 

 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜ ÜNÜN 15 SIRA NOLU 

(TEMİNAT MEKTUPLARI) GENEL TEBLİ İ  

 

 YERLİ MALI TEBLİ İ 

  

 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİ İ YERLİ MALI 

BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA 

ESASLARI 

 

 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA 

TEBLİ  
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SANAYİ İŞBİRLİ İ PROJELERİNİN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

KISA DE ERLENDİRME: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme 

ve teknolo i transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği 

uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile ya ım işleri ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç anılan Kanununa tabi olmadığı hüküm 

altına alınmıştır. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 

Sanayi İşbirliği ro elerinin ygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 

düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı 

esmi azetede yayımlanmıştır 

Sanayi işbirliği ro esi (Sİ ), idarenin, yenilik, yerlileşme 

ve/veya teknolo i transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya ya ım 

işlerini ihtiva eden ro e olarak tanımlanmıştır. Sanayi ve teknolo i 

katılımı (STK) esasları, STK tekliflerinin hazırlanmasına yönelik 

genel esasları, asgari STK yükümlülüklerini, yurt içinde 

gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri, STK sözleşmesi 

taslağı ve eklerini içeren dokümandır. 

İdareler, bu Yönetmeliğe göre ya ılacak ihalelerde, aday veya 

istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler 

arasında ihale usulü uygular. Ancak, idareler  strate ik öncelikler, 

ulusal menfaat, teknolo ik birikimin tek bir yerde olması, özgün 

niteliği ve yüksek teknolo isi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi 

veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da 

teklif alabilir. 
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İdarenin SİP uygulamaya karar vermesini takiben idare 

bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin 

belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu 

kurulur. 

İdarenin Sİ  uygulama kararını Bakanlığa bildirmesini 

müteaki , Bakanlık bünyesinde, Bakanlığın belirleyeceği nitelikte ve 

sayıda kişilerden oluşan STK grubu kurulur. 

İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayıda veya nitelikte ersonel 

bulunmaması halinde, diğer idarelerden tedarik grubuna veya STK 

grubuna üye alınabilir. Tedarik grubu veya STK grubu, Sİ  hakkında 

kamu ve özel sektörü bilgilendirmek ve işbirliği ortamı oluşturmak 

amacıyla faaliyetler yürütülebilir. 
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SANAYİ İŞBİRLİ İ PROJELERİNİN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

a  Ka a  a ana  e anı lar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı  4/1/2002 tarihli ve 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknolo i transferini 

sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve 

hizmet alımları ile ya ım işlerinde uygulanacak usul ve esasları 

belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi ve geçici 4 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

anı lar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen  

a) Açık ihale usulü: Bütün adayların teklif verebildiği usulü, 

b) Aday: İhale dokümanını alan gerçek veya tüzel kişiler ile 

bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

c) Araştırma ve geliştirme (Ar- e): 28/2/2008 tarihli ve 5746 

sayılı Araştırma, eliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin esteklenmesi 

akkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

tanımlanan faaliyetleri, 

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığını, 

d) Bakanlık üst yöneticisi: Bakanlık Müsteşarını, 
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e) Belirli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından 

belirlenen adayların veya ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde 

davet edilen adayların teklif verebildiği usulü, 

f) anışman: anışmanlık ya an, bilgi ve deneyimini idarenin 

yararı için kullanan, danışmanlığını ya tığı işin yüklenicileri ile 

doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı bulunmayan ve danışmanlık 

hizmetlerini veren hizmet sunucularını, 

g) Fiyat farkı: İdare tarafından belirlenen veya 4734 sayılı 

Kanun ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve formül doğrultusunda 

tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalışı, 

ğ) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen 

idareleri, 

h) İhale dokümanı: İhale ka samında hazırlanan teknik, idari, 

mali, hukuki ve sanayi ve teknolo i katılımı hususlarını içeren 

doküman ve eklerini, 

ı) İhale işlem dosyası: İhalesi ya ılacak her ro e için 

düzenlenen ve Sİ  kararı, ihale dokümanı, ihale ilanı, zeyilname gibi 

ihale süreci ile ilgili tüm dokümanların muhafaza edildiği dosyayı, 

i) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama ya ma yetki ve 

sorumluluğuna sahi  kişi veya kurulları veya usulüne uygun olarak 

yetki devri ya ılmış görevlilerini, 

) İstekli: İhaleye teklif veren adayları, 

k) Kredilendirme: erçekleştirilen sanayi ve teknolo i katılımı 

tutarının Bakanlık tarafından tes itini, 

l) Kriter ağacı: Teklif değerlendirme çalışmalarında esas 

alınacak kriterleri, kriter ağırlıklarını ve kriterlerin değerlendirme 

yöntemlerini içeren ve örneği Ek-1 de yer alan çizelgeleri, 
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m) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) iş ayı: Kategori-

A sanayi ve teknolo i katılımı faaliyetleri ka samında, 19/10/2005 

tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Küçük ve rta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri 

ve Sınıflandırılması akkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte 

işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, 

n) Maliyet etkinlik formülü: Ek-2 de yer alan formülü, 

o) n onay: erçekleştirilmesi lanlanan faaliyetlerin sanayi ve 

teknolo i katılımı olarak kabul edilebilmesi ve kredilendirilebilmesi 

için bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlıktan alınması gereken 

onayı, 

ö) rogram dönemi: Sanayi ve teknolo i katılımı sözleşmesinde, 

sanayi ve teknolo i katılımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için 

belirlenmiş zaman dilimlerini, 

p) Sanayi işbirliği projesi (Sİ ): İdarenin, yenilik, yerlileşme 

ve/veya teknolo i transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya ya ım 

işlerini ihtiva eden ro eyi, 

r) Sanayi ve teknolo i katılımı (STK) esasları: STK tekliflerinin 

hazırlanmasına yönelik genel esasları, asgari STK yükümlülüklerini, 

yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri, STK 

sözleşmesi taslağı ve eklerini içeren dokümanı, 

s) Sanayi ve teknolo i katılımı (STK) sözleşmesi: Yüklenici ile 

Bakanlık arasında imzalanan ve yüklenicinin sanayi ve teknoloji 

katılımı yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin hüküm ve şartları 

düzenleyen sözleşmeyi, 

ş) Standardizasyon: İşletme ve idare maliyetlerinin asgari 

düzeye indirilmesi veya mevcut sistemler ile uyumun sağlanması 
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amacıyla kalite, marka, model veya üretici şirket birliğinin sağlanması 

işlemini, 

t) Tedarik sözleşmesi: Yüklenici ile idare arasında imzalanan ve 

teknik, idari, mali, hukuki hususları içeren sözleşmeyi, 

u) Yan sanayi iş ayı: Kategori-A sanayi ve teknolo i katılımı 

faaliyetleri ka samında yüklenici ve K Bİ ler dışındaki şirketler, 

kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, 

ü) Yurt içi katma değer (YİK ): Bir ürün veya hizmetin fatura 

bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında  yurt 

içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile 

yabancılara ödenenler hariç olmak üzere işçilik bedellerinin  seyahat, 

konaklama, yemek, osta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak 

üzere ilgili genel yönetim giderlerinin  yurt içinde elde edilen k rların 

ve ilgili vergilerin to lamını, 

v) Yüklenici: İdare ile tedarik sözleşmesini, Bakanlık ile STK 

sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların 

oluşturdukları ortak girişimleri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İhale Süreci 

Temel ilkeler 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ya ılacak ihalelerde  

saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu 

denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve 

kaynakların verimli kullanılması esastır. 

(2) İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, 

verimlilik, kalite, teknik üstünlükler ve STK yükümlülükleri gibi fiyat 

dışı unsurlar da değerlendirmeye alınır. 
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(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı 

sürece mal alımı, hizmet alımı ve ya ım işleri bir arada ihale 

edilemez. 

(4) İdareler, bu Yönetmeliğe göre ya ılacak ihalelerde, aday 

veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler 

arasında ihale usulü uygular. Ancak, idareler  strate ik öncelikler, 

ulusal menfaat, teknolo ik birikimin tek bir yerde olması, özgün 

niteliği ve yüksek teknolo isi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi 

veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da 

teklif alabilir. 

Tedarik grubu ve STK grubu 

MADDE 5 – (1) İdarenin Sİ  uygulamaya karar vermesini 

takiben idare bünyesinde ro e konusu işle ilgili, teknik yeterliliği 

haiz, idarenin belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan 

tedarik grubu kurulur. 

(2) İdarenin Sİ  uygulama kararını Bakanlığa bildirmesini 

müteaki , Bakanlık bünyesinde, Bakanlığın belirleyeceği nitelikte ve 

sayıda kişilerden oluşan STK grubu kurulur. 

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayıda veya nitelikte 

ersonel bulunmaması halinde, diğer idarelerden tedarik grubuna veya 

STK grubuna üye alınabilir. 

(4) Tedarik grubu veya STK grubu, Sİ  hakkında kamu ve özel 

sektörü bilgilendirmek ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla 

faaliyetler yürütülebilir. 

(5) Tedarik grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin 

çalışma usul ve esasları idare  STK grubunun kurulması, görev ve 

faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları ise Bakanlık tarafından 

belirlenir. 
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İhale usulünün belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) Sİ  ka samında uygulanacak ihale usulü, 

ro enin ka samına ve ro e konusu işin özelliklerine uygun şekilde 

tedarik grubu tarafından belirlenir ve ihale usulüne ilişkin gerekçeler 

ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi tarafından 

onaylanan ihale usulü uygulanır. 

İ ale anının a ırlan a ı 

MADDE 7 – (1) Tedarik grubu, ro e ka samında ihale 

dokümanını hazırlar. İhale dokümanında asgari aşağıdaki hususlar yer 

alır: 

a) İhale ka samında uygulanacak ihale usulü, ro e modeli, 

aday ve isteklilerin ya ısı, 

b) İdari şartname ve teknik şartname, 

c) Tedarik sözleşmesi taslağı, 

ç) STK grubu tarafından hazırlanan STK esasları, 

d) Tekliflerin geçerlilik süresi, süre uzatımı verilebilecek haller 

ve şartları, 

e) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller, 

f) Tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı haller, 

g) Maliyet etkinlik formülü, 

ğ) Tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak zorunlu 

kriterler, 

h) Fiyat farkı uygulanması halinde uygulanacak fiyat farkı 

formülü, 

ı) İhalede esas alınacak ara birimi ile kesin ve geçici 

teminatların şekli, miktarı ve esasları, 

i) İhale dokümanında açıklama isteme ve ya ma yöntemleri ile 

zeyilname ya ılmasına ilişkin hususlar, 
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j) İdare tarafından uygulanacak düzeltici işlemler ile şik yet 

usulü, 

k) İdarenin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen 

teklifi kabul edi  etmemekte, teklifi değerlendiri  

değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, teklifi reddetmekte, 

ihalenin i tal edilmesinde tamamen serbest olduğunun kaydı, 

l) iğer hususlar. 

(2) İhale dokümanında yer alan: 

a) STK esasları, STK grubu tarafından hazırlanır. STK 

esaslarının ro enin ka samına ve ro e konusu işin özelliklerine 

uygun şekilde hazırlanmasını teminen, idari ve teknik şartname ile 

tedarik sözleşmesi taslağı başta olmak üzere tale  edilen tüm bilgi ve 

belgeler, tedarik grubu tarafından STK grubu ile aylaşılır. 

b) Maliyet etkinlik formülünde, STK uanına ilişkin ağırlık 

STK grubu ile müştereken belirlenir. 

c) Tedarik sözleşmesi taslağında, STK grubu tarafından 

hazırlanan ve tedarik sözleşmesi ile STK sözleşmesi arasındaki bağı 

kuran STK hükümleri yer alır. 

(3) STK esaslarında tale  edilen asgari STK yükümlülüğü, fiyat 

teklifinin belirli bir yüzde oranı olarak belirlenir. Bu çerçevede  

a) Bir ya da birden fazla kategoride STK yükümlülüğü tale  

edilebilir. Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C asgari yükümlülük 

oranları ile yan sanayi iş ayı ve K Bİ iş ayı asgari yükümlülük 

oranları STK esaslarında ayrı ayrı belirlenebilir. 

b) Kategori-A yükümlülüğü ka samında yurtiçinde 

gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler belirlenebilir. 
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(4) Tedarik grubu ve STK grubu tarafından hazırlanan 

dokümanlar, eşgüdüm sağlanması amacıyla müştereken değerlendirilir 

ve ihale dokümanı nihai hale getirilir. 

İ ale anının eril e i 

MADDE 8 – (1) Tedarik grubu tarafından hazırlanarak ihale 

yetkilisinin onayına sunulan ihale onay belgesinde, asgari olarak  ihale 

dokümanı ve ihale ilanının ya ılı  ya ılmayacağı yer alır. İhale ilanı 

ile ilgili hususlar, idare tarafından belirlenir. 

(2) İhale dokümanı adaylara verildikten sonra tekliflerin 

hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, 

teknik hataların veya eksikliklerin tedarik grubu veya STK grubu 

tarafından tes it edilmesi veya adaylar tarafından bildirilmesi halinde 

ihale dokümanında ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname düzenlenerek 

değişiklik ya ılabilir. eyilname ihale dokümanının bağlayıcı bir 

arçası olu , ya ılan değişiklikler adaylara bildirilir. 

(3) eyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden 

önce vermiş olan isteklilere, teklifin zeyilnameden etkilenen 

bölümlerini yeniden sunma imk nı sağlanır. 

(4) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlar 

ile ilgili olarak adaylar tarafından açıklama tale  edilebilir. İhale 

yetkilisinin onayı ile tedarik grubu tarafından ya ılan açıklamalar 

ihale dokümanının bağlayıcı bir arçası olu , adaylara bildirilir. 

(5) STK esaslarını etkileyen değişiklikler ve/veya açıklamalar 

olması halinde, tedarik grubu, bahse konu değişiklikleri ve/veya 

açıklamaları STK grubu ile koordine eder. 

İ ale i nları 

MADDE 9 – (1) İdare bünyesinde, bir başkan ve ro e konusu 

işle ilgili ve/veya teknik yeterliliği haiz asıl ve yedek üyelerden oluşan 
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tedarik ihale komisyonu, Bakanlık bünyesinde ise bir başkan ve asıl 

ve yedek üyelerden oluşan STK komisyonu kurulur. Komisyonlar, en 

az üç olmak üzere tek sayıda üyeden oluşur. Tedarik ihale 

komisyonunun en az bir üyesi STK komisyonunda yer alır. 

(2) Tedarik ihale komisyonunun kurulması, üyelerin nitelik ve 

sayıları ile çalışma usul ve esasları gibi hususlar idare tarafından  STK 

komisyonunun kurulması, üyelerin nitelik ve sayıları ile çalışma usul 

ve esasları gibi hususlar ise Bakanlık tarafından belirlenir. 

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayı veya nitelikte ersonel 

bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyonlara üye alınabilir. 

erekli hallerde, idare veya Bakanlığın onayı ile oy ve uan verme 

hakkı olmaksızın komisyonlarda danışman ersonel de 

görevlendirilebilir. 

(4) er bir komisyon kendi görevi ka samında çalışır. 

Komisyon başkanlarının uygun görmesi halinde komisyonlar arasında 

tutanakla bilgi aylaşımı ya ılabilir. 

e li lerin a ırlan a ı e n l a ı 

MADDE 10 – (1) İsteklinin teklifi  idari teklif, teknik teklif ve 

STK teklifinden oluşur. 

(2) Teklif mektubu, fiyat teklifi, geçici teminat ile ihale 

dokümanında belirlenen diğer belgeler, isteklinin idari teklifini 

oluşturur. Bu teklif, üzerine idari teklif olduğu yazılmak suretiyle bir 

zarfa konulur. İdari teklif içerisinde yer alacak fiyat teklifi ayrı bir 

ka alı zarfa konulur, teklif ka samındaki fiyat bilgileri sadece bu 

zarfta yer alır. 

(3) İhale dokümanında teknik değerlendirme için istenilen 

bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine 

teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur. 
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(4) İhale dokümanında STK teklif değerlendirmesi için istenilen 

bütün belgeler isteklinin STK teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine 

STK teklifi olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur. 

(5) İdari, teknik ve STK tekliflerine ait ka alı zarflar birlikte 

ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya 

ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu 

ve idarenin açık adresi yazılmak suretiyle ihale dokümanında 

belirtilen saate kadar idareye sunulur. Bu saatten sonra verilen 

teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. 

(6) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esaslar idare 

tarafından belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir. 

Teklif de erlen ir e lanlarının a ırlan a ı 

MADDE 11 – (1) Tüm teklifler alındıktan sonra ancak 

açılmadan önce, ihale işlem dosyası incelenerek, tedarik ihale 

komisyonu tarafından tedarik teklif değerlendirme lanı, STK 

komisyonu tarafından STK teklif değerlendirme lanı hazırlanır. 

Tedarik teklif değerlendirme lanı ihale yetkilisinin onayına, STK 

teklif değerlendirme lanı ise Bakanlık üst yöneticisinin veya 

yetkilendirdiği yöneticinin onayına sunulur. 

(2) Teklif değerlendirme lanları  asgari olarak, tekliflerin 

açılması, değerlendirme ve uanlama usulleri, değerlendirme formülü 

ve değerlendirme takvimi hususlarını içerir. 

(3) Teklif değerlendirme lanlarının onaylanmasını takiben ve 

teklifler açılmadan önce, tedarik ihale komisyonu tarafından teknik ve 

idari kriter ağaçları, STK komisyonu tarafından STK kriter ağacı 

hazırlanır. Teknik ve idari kriter ağaçları ihale yetkilisinin onayına  

STK kriter ağacı ise Bakanlık üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği 

yöneticinin onayına sunulur. 
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(4) Teknik ve idari kriter ağaçları, ro e konusu işin 

özelliklerine uygun şekilde teknik erformans, iş rogramı, iş 

deneyimi gibi teknik, idari ve mali hususlar esas alınarak hazırlanır. 

STK kriter ağacı ise, STK esaslarında belirtilen hususlar esas alınarak 

hazırlanır. 

(5) İhale dokümanında yer almayan hiçbir hususa kriter 

ağaçlarında yer verilemez. Kriter ağaçları, teklifler açıldıktan sonra 

değiştirilemez. 

e li  a ının a ıl a ı 

MADDE 12 – (1) Teklif dosyalarının açılacağı tarih, tedarik 

ihale komisyon başkanı tarafından belirlenerek isteklilere duyurulur 

ve dosyalar tüm komisyon üyelerinin ve isteklilerin huzurunda açılır. 

(2) Müteakiben, dosyalarda teknik, idari ve STK tekliflerine ait 

ka alı zarfların eksik olu  olmadığı tutanak ile tes it edilir ve eksik 

zarf olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır. 

(3) Teklif zarfları açılmaksızın teklifler ilgili komisyonlar 

tarafından değerlendirilmek üzere oturum ka atılır. İdari ve teknik 

tekliflere ait ka alı zarflar tedarik ihale komisyonu başkanı tarafından 

muhafaza edilir, STK tekliflerine ait ka alı zarflar ise, STK komisyon 

başkanına tutanak ile teslim edilir. 

e li lerin a ıl a ı e e erlen iril e i 

MADDE 13 – (1) İdari ve teknik tekliflere ait ka alı zarflar 

tedarik ihale komisyonu, STK tekliflerine ait ka alı zarflar ise STK 

komisyonu tarafından açılır. İdari ve teknik teklifler, tedarik ihale 

komisyonu tarafından, STK teklifleri ise STK komisyonu tarafından 

ilgili teklif değerlendirme lanı ve kriter ağacına uygun olarak 

değerlendirilir. 
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(2) Değerlendirmede ilgili komisyonlar tarafından öncelikle 

eksik ve uygun olmayan belgeler tespit edilir ve isteklilerden, ilgili 

komisyon tarafından belirlenen süre içerisinde belgelerin 

tamamlanması veya düzeltilmesi yazılı olarak istenir. Belirlenen 

sürenin sonunda ilgili komisyon tarafından zorunlu kriterlerin 

karşılanı  karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ya ılır. 

(3) Zorunlu kriterleri karşılamadığı tes it edilen teklifler için 

isteklilerden, ilgili komisyon tarafından belirlenen süre içerisinde 

bunları karşılamaları yazılı olarak istenir. İsteklinin kriteri 

karşılamaması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır. 

(4) İsteklilerden, ilgili komisyon tarafından belirlenen süre 

içerisinde, tekliflere ilişkin net olmayan hususların açıklanması 

ve/veya zorunlu olmayan kriterlerin karşılanması da yazılı olarak 

istenebilir. 

(5) İstekliler tarafından ya ılan açıklama, beyan ve taahhütler 

idareye yazılı olarak sunulmadıkça değerlendirmeye alınmaz. Bu 

açıklama, beyan ve taahhütler isteklinin teklifinin ayrılmaz bir arçası 

sayılır. 

(6) Komisyonlar, tekliflerde yer alan belgelerden gerekli 

gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit edebilir. 

Komisyonlar tarafından bu doğrultuda ya ılan tale ler, ilgili 

mercilerce ivedilikle karşılanır. Komisyonlar, teklif değerlendirme 

sürecinde gerekli hallerde yerinde inceleme ya abilir. 

(7) İdari ve teknik teklifler, tedarik ihale komisyonu tarafından, 

STK teklifleri ise STK komisyonu tarafından ilgili teklif 

değerlendirme lanına ve kriter ağacına göre uanlanır. İlgili kriter 

ağacında belirlenen her bir kriterin ağırlığı ile bu kriter için teklife 

verilen uanların çar ılması suretiyle ağırlıklı uanlar hesa lanır. 
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Ağırlıklı uanlar to lanarak tekliflere ilişkin teknik ve idari uanlar 

tedarik ihale komisyonu tarafından, STK uanı ise STK komisyonu 

tarafından hesa lanır. STK komisyonu başkanı, STK uanlarını 

tedarik ihale komisyonu başkanına tutanak ile teslim eder. 

(8) Teknik, idari ve STK uanlaması tamamlanmadan fiyat 

teklifi zarfının açılmaması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, 

ihale yetkilisinin onayı ile teknik uanlama tamamlanmadan da fiyat 

teklifi zarfı açılabilir. 

(9) Fiyat teklif bedelinde, yazı ve rakam farklılığı veya çar ım 

ve to lamlarda aritmetik hata bulunması halinde, fiyat teklif bedelinde 

artış ya ılmamak kaydıyla, tedarik ihale komisyonu tarafından 

belirlenen bir süre içerisinde, bu farklılık veya hataların düzeltilmesi 

yazılı olarak istenir. İsteklinin belirtilen süre içerisinde düzeltme 

ya maması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır. 

(10) uanlamanın tamamlanması ve fiyat teklifi zarfının 

açılmasını müteaki , tekliflerin maliyet etkinlik uanı, Ek-2 de yer 

alan formül kullanılarak hesa lanır. Teklifler, maliyet etkinlik 

uanlarına göre sıralanır. 

(11) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, 

ka samı tedarik ihale komisyonu tarafından belirlenmek üzere, 

isteklilerden en iyi ve en son tekliflerini vermeleri istenebilir. En iyi 

ve en son tekliflerin alınması halinde, uanlar bu maddede belirtilen 

esaslar çerçevesinde tekrar hesa lanır. 

(12) Tedarik ihale komisyonu teklif değerlendirme ra orunu 

hazırlar. Teklif değerlendirme ra orunda bütün çalışmalar, tutanaklar, 

lanlar, kriterler, ağırlıklar, uanlar, soru-ceva lar, sonuçlar ve 

maliyet etkinlik sıralaması belirtilir. Teklif değerlendirme ra orunun 
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STK bölümü STK komisyonu tarafından hazırlanarak tedarik ihale 

komisyonu başkanına tutanak ile teslim edilir. 

(13) Tedarik ihale komisyonu başkanı, teklif değerlendirme 

raporunu ihale yetkilisine sunar. İhale yetkilisi, teklif değerlendirme 

ra orunu değerlendirerek  

a) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 

esaslar doğrultusunda sıralı olarak seçtiği istekli veya istekliler ile 

sözleşme müzakerelerine başlanmasına karar verebilir. Bu durum 

bütün isteklilere tebliğ edilir. Seçilen istekli veya isteklilerin geçici 

teminatları tedarik ve STK sözleşmeleri imzalanana kadar muhafaza 

edilir, diğer isteklilerin geçici teminatları ise iade edilir. 

b) Tekliflerin  yenilik, yerlileşme ve/veya teknolo i transferi 

sağlama amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi 

nedenlerle ihaleyi i tal edebilir. Bu durum bütün isteklilere tebliğ 

edilir ve geçici teminatlar iade edilir. 

(14) İdare, tekliflerin değerlendirme dışı kalması ve ihalenin 

i tal edilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

(15) Teklif değerlendirmesinin tekliflerin geçerlilik süresi 

içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması h linde, isteklilerden 

geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresini uzatması 

yazılı olarak istenir. 

(16) Tekliflerin açılmasından sonra, idarenin talebi olmadan, 

istekliler, tekliflerinin bir kısmını veya bütününü değiştirmeye yönelik 

olarak teklif sunamaz. Sunması halinde, bu teklifler kabul edilmez ve 

açılmaksızın iade edilir. 

(17) Teklif değerlendirme sürecinin gerektirdiği tüm 

yazışmalar, idare ile ilgili istekli arasında gerçekleştirilir. 

Tedarik ve STK sözle elerinin i alan a ı 
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MADDE 14 – (1) 13 üncü maddenin on üçüncü fıkrasının (a) 

bendine göre belirlenen isteklinin tek olması durumunda bu istekli ile 

birden fazla olması durumunda ise ilk sıradaki istekli ile sözleşme 

müzakerelerine başlanır. Tedarik sözleşmesi müzakereleri tedarik 

ihale komisyonu tarafından, STK sözleşmesi müzakereleri ise STK 

komisyonu tarafından ya ılır. Sözleşme müzakerelerinde, isteklinin 

fiyat teklifinde artış ya ılamaz. 

(2) STK sözleşmesinin tedarik sözleşmesi ile uyumlu bir 

şekilde hazırlanabilmesini teminen, fiyat, takvim, teknik özellikler 

başta olmak üzere STK komisyonu tarafından tale  edilen bilgi ve 

dokümanlar tedarik ihale komisyonu tarafından STK komisyonu ile 

aylaşılır. 

(3) Sözleşme müzakereleri neticesinde anlaşma sağlanması 

halinde, tedarik sözleşmesinin imzalanması hususu ihale yetkilisi 

onayına, STK sözleşmesinin imzalanması hususu ise Bakanlık üst 

yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin onayına sunulur. 

(4) İhale yetkilisinin onayının ve kesin teminatın alınmasını 

müteaki , istekli ile idare arasında tedarik sözleşmesi, Bakanlık üst 

yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin onayının ve STK 

teminatının alınmasını müteaki  istekli ile Bakanlık arasında STK 

sözleşmesi eş zamanlı olarak imzalanır. STK sözleşmesi, tedarik 

sözleşmesinin ekidir. 

(5) Sözleşmeler imzalandıktan sonra isteklilerin geçici teminatı 

iade edilir. 

(6) İsteklinin, teklifinde taahhüt ettiği hükümleri içeren 

sözleşmeyi ya maktan kaçınması nedeniyle sözleşmenin 

imzalanamaması veya kesin teminatı vermemesi halinde isteklinin 

geçici teminatı gelir kaydedilir. 
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(7) Sözleşme müzakereleri neticesinde, anlaşma sağlanamaması 

halinde, 13 üncü maddenin on üçüncü fıkrasının (a) bendine göre 

belirlenen sırayla sözleşme müzakereleri ya ılır. Bu istekliler ile 

ya ılacak sözleşme müzakerelerinde de bu madde hükümleri 

uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sanayi ve e n l i Katılı ı 

ana i e te n l i atılı ı ateg rileri 

MADDE 15 – (1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini aşağıdaki 

STK kategorileri ka samında yerine getirir: 

a) Kategori A-Yerli Katkı: Tedarik sözleşmesi ka samında yurt 

içindeki şirketler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde 

gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 

b) Kategori B-Teknolojik İşbirliği: Tedarik sözleşmesi 

ka samında Kategori-A faaliyetleri ile ilgili olarak ya ılacaklar hariç 

olmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme, 

yerlileşme ve ticarileşme amacıyla  yurt içindeki şirketler, kurum ve 

kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek Ar- e, tasarım, üretim, 

yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve 

akademik çalışmalara sağlanacak altya ı, donanım, yazılım, hizmet, 

bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, 

finansal ve benzeri desteklerdir. 

c) Kategori C- İhracat: Tedarik sözleşmesi ka samında tedarik 

edilen mal, hizmet veya ya ım işinin veya Bakanlık tarafından 

belirlenen alanlardaki mal, hizmet veya ya ım işinin ihracatıdır. 

ana i e te n l i atılı ı il eleri 

MADDE 16 – (1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini yerine 

getirirken idare ve Bakanlığa ilave herhangi bir mali yük getiremez. 
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(2) STK esaslarının kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve STK 

esaslarındaki her bir kategoriye ilişkin olarak belirlenen asgari STK 

yükümlülük oranlarının sağlanması zorunludur. 

(3) Yüklenici, STK sözleşmesi ka samında STK 

yükümlülüğünün  6 sı oranında ve STK yükümlülük süresinin 

tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan bir STK 

teminat mektubunu Bakanlığa sunar. 

(4) Tedarik sözleşmesinde, STK sözleşmesini etkileyebilecek, 

ka sam, fiyat, takvim, teknik özellikler, iş dağılımı ve iş tanımları, 

yurt içinden tedarik edilecek malzemeler/cihazlar/sistemler ve 

tedarikçi bilgileri, mühendislik ve sözleşme değişiklikleri gibi 

değişiklikler ya ılmadan önce Bakanlıktan görüş alınır. 

(5) Tedarik sözleşmesinde STK sözleşmesini etkileyen tüm 

değişiklikler, gerçekleşmesini müteaki  10 işgünü içerisinde 

Bakanlığa iletilir. 

(6) Tedarik sözleşmesi bedelinin fiyat farkı d hil herhangi bir 

nedenle artırılması veya azaltılması durumunda, yüklenicinin to lam 

STK yükümlülüğünün değeri de bununla orantılı olarak artırılır veya 

azaltılır. Tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalış gerekçeleri 

dikkate alınarak STK yükümlülüklerinin STK kategorilerine göre 

dağılımında, Bakanlık tarafından değişiklik ya ılabilir. 

(7) Altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, STK 

sözleşmesinde yer alan STK kategorileri arasında yükümlülük 

aktarımı ya ılamaz. 

(8) Tedarik sözleşmesinin tamamen feshi halinde yüklenicinin 

STK yükümlülüğü sona erer. Tedarik sözleşmesinin kısmi feshi 

halinde ise, yüklenicinin STK yükümlülüğünün feshedilen bölümle 

orantılı kısmı geçersiz sayılır. Fesih halinde, STK teminat 
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mektubunun cezai şart olarak irat kaydedileceği durumlar STK 

sözleşmesinde düzenlenir. 

(9) n onay, STK ra orları, kredilendirme, geçici 

kredilendirme, ön kredilendirme, fazla STK kredisi aktarımı, cezai 

şartlara ilişkin usul ve esaslar ile STK sözleşmesi, STK lanı, STK 

kredilendirme katsayı tablosu ve benzeri hususlar, Bakanlık tarafından 

belirlenir. 

ana i e te n l i atılı ı lanı 

MADDE 17 – (1) Yüklenici, Kategori-A ka samındaki STK 

yükümlülüğünü, STK sözleşmesinin eki olan STK lanı 

doğrultusunda yerine getirir. 

(2) STK lanında Kategori-A ka samında yurt içinde 

gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler yer alır. 

Ön onay 

MADDE 18 – (1) STK lanında belirtildiği şekilde 

gerçekleştirilecek Kategori-A STK faaliyetleri için ön onay 

alınmasına gerek yoktur. Ancak, bu faaliyetler için STK lanında 

değişiklik olması durumunda Bakanlıktan ön onay alınır. 

(2) Kategori-B ve Kategori-C STK faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce, 

herhangi bir sözleşme, anlaşma, sipariş emri ve benzeri imzalanmadan 

önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir STK 

faaliyeti için ön onay alınır. 

(3) n onay, gerekli hallerde süre, bedel, şirket, ülke, ürün, 

hizmet gibi hususlar bakımından Bakanlık tarafından 

sınırlandırılabilir. 

Kre ilen ir e 
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MADDE 19 – (1) STK faaliyetlerinin kredilendirilmesi, STK 

yükümlülüklerinin gerçekleşme durumunu belirten STK raporunun 

Bakanlığa sunulmasını ve değerlendirilmesini müteaki  ya ılır. 

(2) Kredilendirme, ön onayda belirtilen koşullar ve STK 

kredilendirme katsayı tablosunda belirtilen katsayılardan Bakanlık 

tarafından uygun bulunan katsayı kullanılarak ya ılır. 

(3) Yüklenicinin STK yükümlülüklerini yerine getirirken 

ya mış olduğu, yükümlülük konusuyla doğrudan ilgili olmayan 

seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar 

kredilendirilmez. 

(4) Kategori-A ka samındaki STK faaliyetlerinin 

kredilendirilmesinde katsayının 1 olarak uygulanması esastır. Ancak, 

Kategori-A ka samındaki STK faaliyetlerinin KOBİ ler tarafından 

gerçekleştirilmesi ve/veya Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli 

sektörlere ve alanlara ilişkin olması halinde STK kredilendirme 

katsayı tablosuna uygun katsayılar kullanılabilir. 

(5) STK yükümlülükleri ka samında Kategori-A ve Kategori-C 

faaliyetleri, YİK  esas alınarak kredilendirilir. erçekleştirilen STK 

faaliyetlerinde YİK  tutarlarının doğrulanması Bakanlık tarafından 

gerçekleştirilir. YİK  tutarlarının doğrulanması amacıyla tale  edilen 

tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulur. Bakanlık gerekli hallerde 

YİK  tutarlarını doğrulatmak amacıyla, masrafı yükleniciye ait olmak 

üzere her türlü incelemeyi ya tırabilir. 

(6) Kategori-B ka samındaki STK faaliyetlerinin 

kredilendirilmesinde, kazanılan teknolo inin, yatırımın ve Kategori-B 

tanımında belirtilen diğer faaliyetlerin gerçek piyasa değeri ve/veya 

emsal değeri esas alınır. Bu değer ve kredilendirme tutarı, Bakanlık 

tarafından belirlenir. 
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(7) Kategori-B ka samında yurt içindeki şirket/kurum ve 

kuruluş tarafından kazanılan teknolo i ve/veya yatırımların 

kullanılmasıyla ortaya çıkacak ürün/hizmetler için Bakanlık tarafından 

ihracat/si ariş taahhüdü istenebilir. Bu ka samda gerçekleştirilen 

ihracat, Kategori-C ka samında ayrıca kredilendirilir. 

(8) Kategori-B ka samında gerçekleştirilen teknolo i kazanımı 

ve yatırımlar, Bakanlığın onayı olmadan üçüncü taraflara 

devredilemez, kullanım hakları geri alınamaz, geri çekilemez ya da 

herhangi bir şekilde kullanım dışı bırakılamaz. Aksi halde, söz konusu 

Kategori-B kredisi i tal edilir. 

(9) Bakanlık tarafından STK faaliyetinin mükerrer olarak 

kredilendirilmesi veya maddi bir hatadan dolayı fazla kredilendirme 

ya ılmış olması halinde, fazla kredilendirme, STK yükümlülük 

süresinin bitimini taki  eden beş yıllık sürenin sonuna kadar i tal 

edilebilir. Bu durum, yükleniciye bildirilir ve i tal edilen kısma ilişkin 

varsa eksik yükümlülüğün yerine getirilmesi için uygun bir süre 

tanınır. 

Geçici kredilendirme 

MADDE 20 – (1) Yüklenicinin bir rogram dönemindeki STK 

yükümlülüğü ile ilgili olarak gerçekleştirmeyi lanladığı STK 

faaliyetleri, Bakanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına 

göre geçici olarak kredilendirilebilir. 

(2) Yüklenicinin ilgili kategorideki STK yükümlülüğünün 

geçici kredilendirme miktarına tekabül eden kısmına ilişkin doğacak 

gecikme cezaları, geçici kredilendirmenin geçerlilik süresi boyunca 

askıya alınır. 
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(3) eçici kredilendirilen STK faaliyetinin Bakanlık tarafından 

belirlenen geçerlilik süresi sonunda gerçekleştirilmesi halinde, geçici 

kredilendirme tutarı Bakanlık tarafından kesin krediye dönüştürülür. 

(4) eçici kredilendirilen STK faaliyetinin, Bakanlık tarafından 

belirlenen geçerlilik süresi sonunda gerçekleştirilememesi veya 

kısmen gerçekleştirilmesi durumunda, askıya alınan gecikme 

cezalarının gerçekleştirilmeyen kısmına tekabül eden bölümü gecikme 

zammı ile birlikte yükleniciden tahsil edilir. 

(5) eçici krediler için 21 inci maddede belirtilen aktarımlar 

uygulanmaz. 

a la re i a tarı ları 

MADDE 21 – (1) Yüklenici tarafından, aynı STK sözleşmesi 

ka samında bir STK kategorisindeki yükümlülüğünün üzerinde 

gerçekleştirilen fazla STK kredisi, her bir rogram dönemi sonunda, 

yüklenicinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, aynı STK 

sözleşmesi ve aynı STK kategorisi ka samında yer alan müteaki  

dönem yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilir. 

(2) Yüklenici tarafından, bir STK sözleşmesi ka samında 

Kategori-B ve Kategori-C STK yükümlülüğünün üzerinde 

gerçekleştirilen fazla Kategori-B ve Kategori-C STK kredisi, her bir 

rogram dönemi sonunda, yüklenicinin talebi ve Bakanlığın uygun 

görmesi halinde, aynı yüklenicinin taraf olduğu farklı bir STK 

sözleşmesindeki aynı STK kategorisi ka samında yer alan 

yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilir. 

n re ilen ir e 

MADDE 22 – (1) lihazırda STK yükümlülüğü bulunmayan 

bir şirketin/kurum ve kuruluşun Kategori-B ve/veya Kategori-C 

ka samında ön onay alarak gerçekleştireceği STK faaliyetleri için 
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gelecekteki muhtemel STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, 

Bakanlık tarafından ön kredilendirme ya ılır. 

(2) STK sözleşmesi ka samında, STK yükümlülük süresi 

sonunda Kategori-B ve/veya Kategori-C ka samında fazladan 

gerçekleştirilen STK faaliyetleri için, yüklenicinin gelecekteki 

muhtemel STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, Bakanlık tarafından 

ön kredilendirme ya ılır. 

(3) Belirli bir STK kategorisi için verilmiş olan ön 

kredilendirme farklı bir STK kategorisindeki yükümlülükler için 

kullanılamaz. 

Cezai art 

MADDE 23 – (1) Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C, yan 

sanayi iş ayı ve K Bİ iş ayı yükümlülüklerinin STK sözleşmesinde 

belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine 

getirilmeyen STK yükümlülüğünün 6 sı oranında ceza uygulanır. 

(2) Yüklenicinin cezayı STK sözleşmesinde belirtilen şartlarla 

ödememesi durumunda, bu bedel STK teminat mektubundan tahsil 

edilir. Yüklenici, STK teminat mektubunun değerini, STK 

sözleşmesinde belirtilen sürede, STK sözleşmesinde belirtilen miktara 

tamamlar. 

(3) Cezanın uygulanması, yükleniciyi STK yükümlülüklerini 

yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz. Tahakkuk eden cezanın 

tahsil edilmesini müteaki , yüklenicinin gerçekleştirilmeyen STK 

yükümlülükleri, bir sonraki rogram dönemindeki aynı kategorideki 

STK yükümlülüklerine STK sözleşmesinde belirtilen şartlarda eskale 

edilerek eklenir. 
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(4) STK yükümlülük süresi sonunda, tahakkuk eden cezanın 

tahsil edilmesini müteakip halen gerçekleştirilmeyen STK 

yükümlülüklerinin bulunması durumunda  

a) Bu yükümlülükler, yüklenicinin taraf olduğu diğer STK 

sözleşmeleri ka samındaki yükümlülüklerine Bakanlığın uygun 

gördüğü kategori ve şekilde eklenir. 

b) Yüklenicinin taraf olduğu başka bir STK sözleşmesi 

olmaması halinde ise Bakanlık ve yüklenici, 60 gün içerisinde, 

gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüğünün yerine getirilmesine 

yönelik bir anlaşma yapmak üzere görüşmelere başlar. Bu sürede 

anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen STK 

yükümlülüğünün gerçekleştirilmemesi durumunda, yerine 

getirilmeyen STK yükümlülüğünün 6 sı oranında ceza uygulanır. 

Takip ve denetim yetkisi 

MADDE 24 – (1) Bakanlık, STK faaliyetlerinin taki  edilmesi 

ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve 

belgeyi tale  etme, yerinde denetim ya ma veya ya tırma yetkisine 

sahiptir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çe itli ve Son Hükümler 

Şikâyet 

MADDE 25 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin 

hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemler ile ilgili olarak 

ihale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren beş gün içinde 

idareye şikâyet başvurusu yapılabilir. ikâyetler ile ilgili esaslar, idare 

tarafından belirlenir. 

(2) Bu Yönetmelik ka samındaki işlemlere karşı Kamu İhale 

Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu ya ılamaz. 
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Ceza ve ihalelerden yasaklama 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait ceza ve 

ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 27 – (1) Bakanlık ve idareler, bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak organizasyon ya ılarını oluşturabilir, 

düzenleyici işlem ya abilir, ihaleye, tekliflerin değerlendirilmesine ve 

sözleşmelere ilişkin dokümanlar hazırlayabilir. 

(2) Bu Yönetmelik ile bu ka samda hazırlanan düzenleyici 

işlemlerde veya ihale dokümanında belirlenmeyen konularda, 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanabilir. 

(3) ygulama birliğini sağlamak amacıyla, bu Yönetmeliğe 

aykırı olmamak kaydıyla, düzenlemeler ya maya ve çekinceleri 

gidermeye Bakanlık yetkilidir. 

Koordinasyon 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik ka samında koordinasyon 

gerektiren hallere ilişkin olarak görev ve sorumluluklar, idare ile 

Bakanlık arasında imzalanacak bir rotokol ile belirlenir. 

r rl ten al ırılan net eli  

MADDE 29 – (1) 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı esm  

azete de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (u) Bendine öre Ya ılacak Mal ve izmet Alımlarına 

İlişkin Sanayi İşbirliği rogramı sul ve Esaslarına air Yönetmelik 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ba la ı  ihaleler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce ilanı ya ılmış olan ihaleler, ilanın ya ıldığı tarihte 
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yürürlükte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (u) Bendine öre Ya ılacak Mal ve izmet Alımlarına 

İlişkin Sanayi İşbirliği rogramı sul ve Esaslarına air Yönetmelik 

hükümlerine göre yürütülür. 

Yürürlük 

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve 

Teknolo i Bakanı yürütür. 

 

Not Yönetmeliğin eklerine .mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılması 

mümkündür.  
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SA LIK BAKANLI I TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN  

3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA 

YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR  

 

 

KISA DE ERLENDİRME: Bu Esaslar, Sağlık Bakanlığınca 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (f) 

bendi uyarınca finansmanının tamamı bakanlık tarafından karşılanarak 

elde edilen sonuçların sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde 

faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmet 

alımlarında uygulanacak usulleri düzenlemektedir. 

Bu Esaslar ka samında araştırma ve geliştirme hizmet alımı 

ihalelerinde azarlık usulü uygulanır. azarlık usulü, ihale sürecinin 

iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve ihale konusu hizmetin teknik 

detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görüştüğü 

usuldür. 

Esaslar ka samında ihtiyaçlar idare tarafından davet edilen 

isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin 

usulüyle sağlanabilir. 
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SA LIK BAKANLI I TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN 

3 ÜNCÜ MADDESİNİN(f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK 

İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1- (1) Bu Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca 

finansmanının tamamı İdare tarafından karşılanarak elde edilen 

sonuçların bu İdare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin 

yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve 

geliştirme hizmet alımlarında uygulanacak esasları ka sar.  

Hukuki dayanak 

MADDE 2- (1)Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

anı lar 

MADDE 3- (1)Bu Esasların uygulanmasında; 

a) Araştırma ve geliştirme: Sağlık alanında ya ılacak araştırma 

ve geliştirme faaliyetlerini,  

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

c) Doğrudan temin: Bu Esaslarda belirtilen hallerde 

ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve 

fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,  

ç) Hizmet: İdare tarafından alınacak her türlü araştırma ve 

geliştirme hizmetini, 
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d) Hizmet sunucusu: Araştırma ve geliştirme hizmet alımı 

ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, 

e) İdare: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarını, 

f) İhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve şartlarla hizmet alımının 

istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve 

ihale yetkilisinin onayını müteaki  sözleşmenin imzalanması ile 

tamamlanan işlemleri, 

g) İhale işlem dosyası: izmet alımı ihalesi sürecine ait tüm 

bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı, 

ğ) İstekli: izmet alımı ihalesine teklif veren hizmet 

sunucusunu,  

h) Kamu hizmet sunucusu: lusal alanda ve münhasıran 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla 

kurulan kurumlar ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahi  

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık ya an 

yükseköğretim kurumlarını, 

ı) rtak girişim: izmet alımı ihalesine katılmak üzere birden 

fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında ya tıkları anlaşma ile 

oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, 

i) azarlık usulü: İhale sürecinin iki aşamalı olarak 

gerçekleştirildiği ve İdarenin ihale konusu hizmetin teknik detayları ile 

gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,  

) rotokol: izmet alımlarında İdare ile kamu hizmet 

sunucusu arasında ya ılan yazılı anlaşmayı, 

k) Sözleşme: izmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında 

ya ılan yazılı anlaşmayı, 
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l) Teklif: Bu Esaslara göre ya ılacak ihale ile alımlarda 

isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge 

veya bilgileri, 

m) Yüklenici: zerine ihale ya ılan ve sözleşme imzalanan 

istekliyi, 

ifade eder. 

Temel ilkeler 

MADDE 4- (1) İdare, bu Esaslara göre ya ılacak ihalelerde  

saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 

denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını 

ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

(2) deneği bulunmayan hizmet alımı için ihaleye çıkılamaz. 

(3) Bu Esaslara göre hizmet alımları  azarlık usulü, doğrudan 

temin ve kamu hizmet sunucularından rotokol ile alım usulüyle 

gerçekleştirilir. 

(4) Bu Esaslara göre alım ya ılmadan ve ihaleye çıkılmadan 

önce, elde edilen sonuçlardan hangi kurum ve kuruluşların 

faydalanacağı ve bu hizmetin ka samı ile niteliğini içeren Bakanlık 

onayı alınması zorunludur. 

(5) Bu Esasların 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 16 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 42 nci maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen tutarlar Katma eğer ergisi hariç olmak üzere 

belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İ ale re i e lı  

İ ale i nlarının l  

MADDE 5- (1) İhale yetkilisi  biri başkan, ikisi ihale konusu 

işin uzmanı olması şartıyla, ilgili İdare ersonelinden olmak üzere en 
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az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler 

de d hil olmak üzere görevlendirir. 

(2) İhaleyi ya an İdarede yeterli sayı veya nitelikte ersonel 

bulunmaması halinde, bu Esaslar ka samındaki idarelerden komisyona 

üye alınabilir. 

(3) erekli incelemeyi ya malarını sağlamak amacıyla ihale 

işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde 

ihale komisyonu üyelerine verilir. 

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak to lanır. Komisyon 

kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon 

başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan 

komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve 

imzalamak zorundadır. 

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen 

tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları, görev ve 

unvanları belirtilerek imzalanır. 

İhale yetkilisi 

MADDE 6- (1) İhale yetkilisi,İdarenin, ihale ve harcama 

ya ma yetki ve sorumluluğuna sahi  kişi veya kurulları ile usulüne 

uygun olarak yetki devri ya ılmış görevlileridir. 

Yakla ı  ali et 

MADDE 7- (1) izmet alımının ihalesi ya ılmadan önce 

İdarece, her türlü fiyat araştırması ya ılarak katma değer vergisi hariç 

olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir 

hesa  cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer 

verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resm  ilişkisi olmayan diğer 

kişilere açıklanmaz. 
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(2) Sına  ve teknolo ik zorunlulukların gerektirdiği haller ile 

yabancı ülkelerden ya ılacak alımlar ihale yetkilisinin onayı alınmak 

suretiyle yaklaşık maliyet tes it edilmeden gerçekleştirilebilir. 

İ ale e atılı a eterli  ralları 

MADDE 8- (1) İhaleye katılacak isteklilerden yeterliliğe 

ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenebilir: 

a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak 

faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu 

kanıtlayan belgeler.  

b) İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik 

ersonelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.  

c) İsteklinin, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi 

sağlamasına yönelik belgeler. 

(2) İhale dışı bırakılacak isteklilerle ilgili olarak 4734 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), 

(f), (g), (h), (i) ve ( ) bentleri uygulanır. 

 

İ ale e atıla a a a  lanlar 

MADDE 9- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı 

veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde 

ihalelere katılamazlar: 

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler 

gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 

yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu ka samına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan 

veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine 

rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
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c) İhaleyi yapan İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye 

sahip kurullarda görevli kişiler. 

ç) İhaleyi yapan İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale 

işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla 

görevli olanlar. 

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü 

dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile 

evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile 

şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları 

veya sermayesinin  10 undan fazlasına sahi  olmadıkları anonim 

şirketler hariç). 

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini ya an 

yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu 

işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine 

katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan 

şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahi  

oldukları şirketleri için de geçerlidir.   

(3) İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili 

her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi 

kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin 

ihalelerine katılamazlar. 

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı 

bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun 

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tes it edilememesi nedeniyle 

bunlardan biri üzerine ihale ya ılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek 

ihale iptal edilir.  
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Ortak giri imler   

MADDE 10- (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya 

tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü 

oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin 

tümünü birlikte ya mak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve 

sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 

kısımlarını ya mak üzere ortaklık ya arlar. İş ortaklığı her türlü 

ihaleye teklif verebilir. Ancak idare, işin farklı uzmanlıklar 

gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif veri  

veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak 

girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum 

ya tıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında ilot 

ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. 

İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, 

sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya 

konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve 

sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu 

oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt 

ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak 

aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. 

Alt yükleniciler 

MADDE 11- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç 

görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere 

ya tırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan 

önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları 
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istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin ya tıkları işlerle ilgili 

sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

a a  iil e a a ranı lar  

MADDE 12- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya 

davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) ile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, 

irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, 

isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti 

veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak 

veya bunlara teşebbüs etmek.  

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir 

istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı 

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 

d) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği 

halde ihaleye katılmak. 

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 

sayılı Kanunun ördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 

 

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 

MADDE 13- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale 

dokümanında yer alan belgelerde ihalenin ya ılmasına engel olan ve 

düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit 

edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.Bu durumda, 

iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere 

hemen yazıyla duyurulur. İhalenin i tal edilmesi halinde, verilmiş olan 
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bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın 

isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce 

İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

i et alı ı i alelerin e l 

MADDE 14- (1) İdarece, araştırma ve geliştirme hizmet alımı 

ihalelerinde azarlık usulü uygulanır. 

a arlı  lü 

MADDE 15- (1) Bu usulle, tutarı her yıl Kamu İhale 

Kurumunca 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde 

belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları d hilinde bulunan idareler için 

öngörülen arasal sınırın on katını aşmayan araştırma ve geliştirme 

hizmet alımları ya ılabilir. Söz konusu arasal sınırın on katını aşan 

hizmet alım ihaleleri 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. 

(2) Bu usul, işin nitelik ve gereğine göre İdarece isteklilerden 

yazılı teklif almak ve bedel üzerinde azarlık ya arak anlaşmak 

suretiyle ya ılır. İhalenin ya ılışı, teklifler ve üzerine ihale bırakılanın 

tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir. 

(3) Bu usule göre ya ılacak hizmet alımı ihalelerinde, ihale 

ilanı ihale tarihinden en az on gün önce ülke genelinde yayım ya an 

gazetelerin birinde yayımlanır. İdare ilan ya ı  ya mamakta serbesttir.  

(4) İlan ya ılmaması durumunda ihale tarihinden en az beş 

gün önce ve en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat 

tekliflerini ihale saatinden önce İdareye vermeleri istenir.  

Do r an te in 

MADDE 16-(1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan 

ya ılmaksızın ve geçici teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne 

başvurulabilir: 
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a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından 

karşılanabileceğinin tes it edilmesi. 

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir 

hakka sahi  olması. 

c) er yıl Kamu İhale Kurumunca 4734 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesinin (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları 

d hilinde bulunan idareler için öngörülen arasal sınırın üç katını 

aşmayan araştırma ve geliştirme hizmet alımları. 

ç) azarlık usulü ile ya ılan ihalede hiç ya da geçerli teklif 

çıkmaması. 

(2) Bu maddeye göre ya ılacak alımlarda, ihale komisyonu 

kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama 

zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi 

veya kişiler tarafından iyasada fiyat araştırması ya ılarak ihtiyaçlar 

temin edilir. 

(3) Bu maddeye göre ya ılacak alımlarda sözleşme ya ılması 

ve kesin teminat alınması zorunludur. 

İ ale anının i eri i e i ari artna e e er al a ı 

r nl  lar 

MADDE 17-(1) İhale dokümanında  isteklilere talimatları da 

içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve 

gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.  

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki 

hususların belirtilmesi zorunludur: 

 a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 

 b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 

 c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye 

verileceği. 
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 ç) İsteklilere talimatlar. 

 d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. 

 e) İhale dokümanında açıklama isteme ve ya ılma yöntemleri. 

 f) Tekliflerin geçerlilik süresi. 

 g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden 

hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. 

 ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde 

uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar. 

 h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına 

kadar uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar. 

 ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olu  olmadığı ve yerli 

istekliler lehine fiyat avanta ı uygulanı  uygulanmayacağı. 

 i) Teklif ve sözleşme türü. 

 ) eçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. 

 k) İhale saatinden önce ihalenin i tal edilmesinde İdarenin 

serbest olduğu. 

 l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin i tal edilmesinde 

İdarenin serbest olduğu. 

 m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ya ılma yeri, 

teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.          

 n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verili  verilmeyeceği, 

verilecekse şartları ve miktarı. 

 o) Süre verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme ka samında 

ya tırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı 

yükümlülükler. 

 ö) ergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin 

kimin tarafından ödeneceği. 

 ) Sigorta sorumluluğuna ilişkin şartlar. 
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 r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

 s) Anlaşmazlıkların çözümü. 

İ ale anının eril e i 

MADDE 18- (1) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. 

Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, bu dokümanı satın 

almaları zorunludur. oküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve 

rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tes it edilir. 

İ ale anın a e i i li  e a a ı la a a ıl a ı 

MADDE 19- (1) İlan ya ıldıktan sonra ihale dokümanında 

değişiklik ya ılmaması esastır. eğişiklik ya ılması zorunlu olursa, 

bunu gerektiren sebe  ve zorunluluklar bir tutanakla tes it edilerek 

önceki ilanlar geçersiz sayılır ve hizmet alımı yeniden aynı şekilde ilan 

olunur. 

(2) İlan ya ıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin 

hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi 

veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tes it edilmesi veya 

isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında 

değişiklikler ya ılabilir. Ya ılan bu değişikliklere ilişkin ihale 

dokümanının bağlayıcı bir arçası olan zeyilname, son teklif verme 

gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin 

edecek şekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. 

Zeyilname ile ya ılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin 

hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi 

bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile 

ertelenebilir. eyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu 

düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, 

yeniden teklif verme imk nı sağlanır. 
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(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında 

açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme 

gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama tale  edebilir. 

Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde ya ılacak açıklama, bu 

tarihe kadar ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif 

verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve 

açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak 

gönderilir. 

İ ale ilanların a l n a ı r nl  lar  

MADDE 20- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara 

ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların 

belirtilmesi zorunludur: 

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 

b) İşin adı, niteliği, türü, miktarı. 

c) izmetin ya ılacağı yer. 

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. 

d) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler 

olduğu. 

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.  

f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle 

alınacağı. 

g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ya ılacağı. 

ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. 

h) Teklif ve sözleşme türü. 

ı) Teklif edilen bedelin  3 ünden az olmamak üzere, isteklice 

belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. 

i) Tekliflerin geçerlilik süresi. 

j) İhaleye konsorsiyumların teklif veri  veremeyeceği. 
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İlanın g n l a a ı 

 21- (1) 15 inci  ve 20 nci maddelerdeki hükümlere 

uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere 

uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale ya ılamaz. 

(2) 15 inci maddede belirtilen ve İdarece ya ılması öngörülen 

ilanın ya ılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, 

ya ılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar 

bulunması durumunda, ilanın yayımlanmasını taki  eden beş gün 

içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı ya ılmak suretiyle ihale 

gerçekleştirilebilir. 

e li lerin a ırlan a ı e n l a ı 

MADDE 22- (1) azarlık usulünde, teklif mektubu, geçici 

teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen 

bütün belgeler zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından ad-

soyad/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle imzalanır. arfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, İdarenin adı 

ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. arfın ya ıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanır ve kaşelenir. 

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunu  

kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile 

birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, 

düzeltme bulunmaması zorunludur. 

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra 

verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. osta ile 

gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine 

kadar İdareye ulaşması şarttır. ostadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes it edilir. 



148

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, 

herhangi bir sebe le geri alınamaz ve değiştirilemez. 

Tekliflerin geçerlilik süresi 

MADDE 23- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale 

dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, 

teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale 

dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

Teminat olarak kabul edilecek de erler 

MADDE 24- (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler 

aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tedavüldeki Türk arası.             

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektu ları. 

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına 

izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektu ları ile 

Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi 

kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan 

bankaların düzenleyecekleri teminat mektu ları da teminat olarak 

kabul edilir.   

(3) Teminat mektu ları ihale komisyonlarınca teslim alınır. 

Tedavüldeki Türk arasının saymanlık ya da muhasebe 

müdürlüklerine yatırılması zorunludur.  

(4) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en 

avanta lı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektu ları ihaleden 

sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. iğer 

isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan 

istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avanta lı 

ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra 

iade edilir. 
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(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle 

değiştirilebilir. 

(6) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar 

haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

 

 

Teminat mektupları  

MADDE 25- (1) 23 üncü maddeye göre belirlenen tekliflerin 

geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici 

teminat mektu larında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin 

uzatılması halinde, geçici teminat mektu larının süresi de aynı süre ile 

uzatılır. Kesin teminat mektu larının süresi ihale konusu işin bitiş 

tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir.  

e li lerin alın a ı e a ıl a ı 

MADDE 26- (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında 

belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek 

hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Bu çerçevede, 

ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, 

teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır. 

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olu  olmadığı ve teklif 

mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olu  olmadığı kontrol 

edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne 

uygun olmayan istekliler bir tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif 

fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan tutanak ihale 

komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya 

kabulüne karar verilemez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez veya 

tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere 

oturum ka atılır. 
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Tekliflerin de erlendirilmesi 

MADDE 27- (1) İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, 

tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde 

yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı 

olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir 

şekilde teklif fiyatında değişiklik ya ılması veya ihale dokümanında 

yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi 

amacıyla istenilemez ve ya ılamaz.  

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik 

olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 

26 ncı maddeye göre ilk oturumda tes it edilen isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını 

değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği 

bulunması halinde İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik 

bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede 

bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici 

teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler 

sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı 

usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı 

değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi 

ya abilme ka asitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin 

ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olu  olmadığı ile birim 

fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunu  bulunmadığı incelenir. 

ygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif 

cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı 

bırakılır. 
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(3) İhale komisyonu tarafından ya ılan değerlendirme 

sonucunda yeterliği tes it edilen isteklilerle, bedel üzerinde 

görüşmeler ya ılır. 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 

MADDE 28- (1) İhale komisyonu kararı üzerine İdare, 

verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi i tal etmekte 

serbesttir. İhalenin i tal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere 

derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle 

herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerin 

tale te bulunması halinde, ihalenin i tal edilme gerekçelerini tale  

eden isteklilere bildirir. 

İhalenin karara ba lan a ı e na lan a ı 

MADDE 29- (1) 26 ncı ve 27 nci maddelere göre ya ılan 

değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avanta lı teklifi 

veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

(2) Ekonomik açıdan en avanta lı teklifin sadece en düşük 

fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda  

maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolo ik değer gibi 

fiyat dışındaki unsurlardikkate alınarak ekonomik açıdan en avanta lı 

teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avanta lı teklifin fiyat dışındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale 

dokümanında bu unsurların arasal değerler olarak ifade edilmesi 

zorunludur. arasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan 

unsurlar için ihale dokümanında nis i ağırlıklar belirlenir. 

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avanta lı teklif olarak 

değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın 

teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avanta lı teklif 

olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki 
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unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avanta lı teklif 

belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

(4) Yeterlik kriterleri için öngörülen belgeler fiyat dışı unsur 

olarak belirlenemez. 

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale 

yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret 

unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine 

hangi gerekçelerle ya ıldığı, ihale ya ılmamış ise nedenleri belirtilir. 

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş gün içinde 

ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle i tal 

eder. 

(7) İhale kararı, onaylanması halinde geçerli, i tal edilmesi 

halinde ise hükümsüz sayılır. İhale yetkilisince onaylanmayan ihale 

kararları ve yeniden ya ılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir. 

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale 

üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu 

maddelerine göre yasaklı olu  olmadığı araştırılır. 

Kesinle en i ale ararlarının il iril e i 

MADDE 30- (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi 

tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale 

üzerinde bırakılan d hil ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden 

veya tebligat adresine iadeli taahhütlü osta yoluyla bildirilir.  

Sözle e e a et 

MADDE 31- (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının 

ihale yetkilisi tarafından onaylandığının kendisine tebliğ edildiği 

günden başlayarak en çok on gün içinde kesin teminat şartını yerine 

getiri , sözleşme imzalar. Bu süre içinde İdare ile sözleşme ya maktan 
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kaçınan istekli için, bu Esasların 32 nci ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci 

maddeleri hükümleri uygulanır. 

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan 

isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olu  olmadığının teyit edilmesi 

zorunludur. 

Sözle e a ıl a ın a i te linin g re  e r l l  

MADDE 32- (1) İhale üzerinde kalan istekli 31 inci maddede 

belirtilen süre sonuna kadar kesin teminatı vererek sözleşmeyi 

imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici 

teminat iade edilir.  

(2) Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, rotesto çekmeye ve 

hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici 

teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ekonomik açıdan en 

avanta lı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi 

kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Esaslarda belirtilen 

hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en 

avanta lı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 

31 inci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün 

içinde ekonomik açıdan en avanta lı ikinci teklif sahibi istekliye 30 

uncu maddede belirtilen şekilde tebligat ya ılır.  

(3) Ekonomik açıdan en avanta lı ikinci teklif sahibinin de 

sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici 

teminatı gelir kaydedilerek ihale i tal edilir.  

Sözle e a ıl a ın a İ arenin g re  e r l l  

MADDE 33- (1) İdare, 31 inci maddede yazılı süre içinde 

sözleşme ya ılması hususunda kendisine düşen görevleri ya makla 

yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, 

istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, 
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on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, 

taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve 

istekli teminat vermek için ya tığı belgelendirilmiş giderleri istemeye 

hak kazanır.  

İhalenin sözle meye ba lan a ı 

MADDE 34- (1) Bu Esaslara göre ya ılacak tüm alım ve 

ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale 

yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlülüğe girer. 

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin 

bütün ortakları tarafından imzalanır. 

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin 

notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.   

Avans ve teminat 

MADDE 35- (1) İdari şartnamede, ihale kararında ve 

sözleşmede yazılı olmak şartıyla, genel hükümlere göre isteklilere 

avans verilebilir. 

(2) azarlık usulü ile ya ılacak alımlarda, teklif edilen bedelin 

 3 ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici 

teminat alınması ve ihale bedelinin  6 sı oranında kesin teminat 

alınması zorunludur. 

Sözle me ilkeleri 

MADDE 36- (1) Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken 

sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere 

yer verilemez. Belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde 

değişiklik ya ılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

(2) Bu Esaslar ka samında ya ılan sözleşmenin tarafları, 

sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere 
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sahiptir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme 

düzenlenemez. 

Tip sözle meler 

MADDE 37- (1) Bu Esaslara göre ya ılacak ihalelerde 

kullanılacak ti  sözleşmeler Kamu İhale Kurumu tarafından 

yayımlanmış ti  sözleşmeler esas alınmak üzere, idarelerce düzenlenir. 

Sözle e e er al a ı r nl  lar 

MADDE 38- (1) Bu Esaslara göre düzenlenecek 

sözleşmelerde, ihale konusu işin özelliğine ve gereğine göre aşağıdaki 

hususların belirtilmesi zorunludur: 

a) izmetin tanımı. 

b) İdarenin adı ve adresi. 

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. 

ç) arsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. 

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. 

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verili  verilmeyeceği, 

verilecekse şartları ve miktarı. 

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden 

hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. 

g) ergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer 

giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. 

h) izmetin ya ılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve 

şartları. 

ı) ecikme halinde alınacak cezalar. 

i) Mücbir sebe ler ve süre uzatımı verilebilme şartları. 

) enetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

k) Sözleşmede değişiklik ya ılma şartları. 
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l) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 

m) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı 

personele ilişkin sorumlulukları. 

n) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin 

eki olduğu. 

o) Anlaşmazlıkların çözümü. 

Denetim, muayene ve kabul i lemleri 

MADDE 39- (1) Teslim edilen hizmetin muayene ve kabul 

işlemleri, İdare tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul 

komisyonları tarafından ya ılır. oğrudan temin yöntemiyle ya ılacak 

alımlarda da, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, İdare personeli 

arasından bir veya daha fazla kişi görevlendirilerek denetim, muayene 

ve kabul işlemleri ya ılabilir. 

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde  ihale 

dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre hizmetin ya ılı  

ya ılmadığı hususunda ihale yetkilisi veya uygun göreceği personel 

tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetleme ya ılabilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu Hizmet n n an r t l ile lı  

 

r t l ile alı  

MADDE 40- (1) Kamu hizmet sunucularından her bir hizmet 

bedeli ayrı hesa lanmak üzere bir milyon Türk irasına kadar (bir 

milyon Türk irası dahil) ya ılacak araştırma ve geliştirme hizmet 

alımları İdare ile kamu hizmet sunucusu arasında düzenlenecek 

protokolle gerçekleştirilir.  
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Protokol düzenlenmesi 

MADDE 41- (1) er bir hizmet alımı için ayrı ayrı rotokol 

düzenlenebileceği gibi, birden fazla hizmet alımı için ortak rotokol 

düzenlenebilir.  

(2) rotokol karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf 

olan birimlerin harcama yetkilileri tarafından imzalanır. 

(3) Hizmete ilişkin hususlar, her alım konusunun özelliğine 

göre idarelerce rotokolde belirlenir.  

(4) rotokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 

hükümler rotokolde belirlenir. 

i atlan ır a 

MADDE 42- (1) Araştırma ve geliştirme hizmet alımlarının 

bedeli, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında 

ya ılacak rotokolle belirlenir. rotokol bedelleri hiçbir zaman bir 

milyon Türk irasının üzerinde olamaz. Belirlenen arasal limitin 

altında kalmak amacıyla hizmet alım işleri kısımlara bölünemez. 

(2) rotokol ile alımda kullanılan arasal limit bir önceki yılın 

To tan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Bakanlık tarafından 

güncellenir ve her yıl 1 ubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı 

tarihe kadar internet sitesinde ilan edilir 

at ralan ır a e e eler 

MADDE 43- (1) Alınan hizmetlerin bedeli, rotokolde 

belirlenen fiyatlar üzerinden hizmeti satan İdarece düzenlenecek fatura 

ya da fatura yerine geçen belge karşılığında, hizmeti alan İdarece 

ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi rotokolde belirlenir.  

e inat  le e e a an  
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MADDE 44- (1) 40 ıncı madde ka samında alınacak 

hizmetler için geçici ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. 

(2) 40 ıncı madde ka samında alınacak hizmetler için bu 

Esaslarda belirtilen sözleşme hükümleri uygulanmaz. 

(3) rotokolde belirtilmesi halinde ilgili mali yılın sonunu 

geçmemek üzere avans verilebilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çe itli ve Son Hükümler 

Yasak ve sorumluluklar 

MADDE 45- (1) Bu Esasların uygulanmasına ait ceza ve 

ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanır. 

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler  

MADDE 46- (1) Bu Esaslara göre ya ılacak ihalelere sadece 

yerli isteklilerin katılması yönünde İdarece ihale dokümanına hüküm 

konulabilir. 

Tebligat 

MADDE 47- (1)Bu Esaslara göre ya ılacak tebliğler hakkında 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 48- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 49- (1) Bu Esasları Sağlık Bakanı yürütür. 
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MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜ ÜNÜN  

 15 SIRA NOLU (TEMİNAT MEKTUPLARI) GENEL TEBLİ İ  

 

KISA DE ERLENDİRME: 4734 sayılı Kanun un 34 üncü 

maddesinde, Kanun ka samında gerçekleştirilen ihalelerde, teminat 

olarak kabul edilecek değerler, üç bent h linde düzenlenmiştir. Bu 

değerler şunlardır: 

a) Tedavüldeki Türk arası, 

b) Teminat mektu ları, 

c) azine Müsteşarlığınca ihraç edilen evlet İç Borçlanma 

Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

Muhasebat enel Müdürlüğünün teminat mektu larına ilişkin 

15 Sıra No lu Tebliği nde bütçe emanetine alınmış yüklenici 

alacağının geçici teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme 

yer almıştır. Bütçe emanetine alınmış yüklenici alacağının geçici 

teminat olarak kabul edilmesine yönelik işlemlerin Tebliğ e uygun 

olarak tesis edilmesi önem taşımaktadır. 

14712/2010 tarihli ve 2010/ . -3737 sayılı Kamu İhale 

Kurulu kararında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, önceki işlerden 

dolayı idareden alacaklarını geçici teminat olarak sunmasının 

mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak idarenin işlemlerinin 

Muhasebat enel Müdürlüğünün 15 sıra numaralı Tebliğine uygun 

olması sebebiyle başvurunun reddine karar verilmiştir. Ancak idarenin 

Tebliğdeki düzenlemeleri dikkate almadan istekliye olan borcuna 

karşılık geçici teminat mektubu düzenlemesi mevzuata aykırıdır. Bu 

hususa ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 16/6/2006 tarihli ve 

2006/ M. -1425 sayılı uyuşmazlık kararı incelenebilir. 
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MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü GENEL TEBLİ İ 

(SIRA NO:15) 

 

TEMİNAT MEKTUPLARI 

 

GİRİŞ 

Bilindiği gibi, muhtelif işlemlerde teminat olarak kabul edilecek 

değerler ilgili mevzuatında belirlenmektedir. Ayrıca, özel 

kanunlarındaki hükümler gereğince çıkarılan ana ara iadeli gelir 

ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler, evlet iç borçlanma 

tahvilleri ve hazine bonoları ile özel finans kurumları tarafından 

verilen süresiz teminat mektu larının kamu kurumlarının 

ya acakları ihaleler, sözleşmeler ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil sulü akkında Kanunun 10 uncu 

maddesinin uygulanmasında teminat olarak kabul edileceğine dair 

hükümlere yılları bütçe kanunlarında yer verilmektedir. 

 ygulamada  

 1- zel mevzuatındaki düzenlemelere göre teminat olarak 

saymanlıklara teslim edilen menkul kıymetlerin teminat olarak 

kabul edilebilecek diğer değerlerle değiştirili  değiştirilemeyeceği, 

bunlardan araya çevrilmesi gerekenlerin zamanaşımına uğramış 

olması halinde nasıl bir işlem ya ılacağı ve zamanaşımına 

uğratılmaması için ne gibi tedbirlerin alınacağı, 

 2- Saymanlık kayıtlarında yer alan ve sürekli devredilerek 

gelen eski yıllara ait teminatların kayıtlardan nasıl çıkarılacağı,  

 3- Tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelen ancak, nakit 

yokluğu nedeniyle alacaklısına ödenemediğinden yeterli nakit 

sağlandığında ödenmek üzere ilgilisi adına bütçe emanetine alınan 
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hakediş tutarlarının, hak sahi lerinin aynı idarenin açtığı ihalelere 

katılmak istemeleri halinde geçici teminat olarak kabul edili  

edilemeyeceği, kabul edilmesi durumunda düzenlenecek belgeler 

ve muhasebeleştirme işlemlerinin nasıl ya ılacağı, 

hususlarında tereddütlerin bulunduğu ve farklı uygulamaların 

ya ıldığı anlaşıldığından, bu konulardaki işlemlerin aşağıdaki esas ve 

usullere göre ya ılması gerekli görülmüştür. 

 I-  TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK VE 

EDİLMEYECEK 

     DE ERLER  

Kamu kurum ve kuruluşlarının ya acağı ihale ve sözleşmeler 

ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil sulü akkında Kanunun 

10 uncu maddesi ve gümrük mevzuatı uygulamasında teminat olarak 

kabul edilecek değerler ihale mevzuatı, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil sulü akkında Kanun, ümrük Yönetmeliği ve 

yılları bütçe kanunlarında belirtilmektedir.  

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 

ümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenen noter 

tasdikli şahsi kefalet senetleri ve garanti mektu ları da (İlgili 

mevzuata uygun olarak düzenlenmesi ve tahsil dairesince kabul 

edilmesi kaydıyla) teminat olarak kabul edilmektedir. 

Mevzuatımızda, çeklerin teminat olarak kabul edilebileceğine 

ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamu kurum ve 

kuruluşlarınca açılan ihalelere katılmak isteyen istekliler tarafından 

geçici teminat karşılığı olarak saymanlık veznelerine teslim edilmek 

istenilen çeklerin nakdi teminat olarak kabul edilmesi mümkün 

değildir. 
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Teminat olarak kabul edilen değerler saymanlıklara teslim 

edilmektedir. Teminat olarak saymanlıklara teslim edilen nakit 

dışındaki değerlerle ilgili olarak;  

1- Alınacak teminat mektu larının, ihale mevzuatındaki 

esaslara uygun olarak düzenleni  düzenlenmediği kontrol 

edilecektir.  

2-İhale mevzuatındaki esaslara uygun olarak yabancı ara 

cinsinden düzenlenen banka teminat mektu ları, alındığı günkü 

T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk irasına 

çevrilerek hesa lara alınacaktır. 

3- ümrük vergi ve resimlerine karşılık alınacak teminat 

mektu larının saymanlıklarca kabulünde, ilgili gümrük idaresinin 

saymanlığa hitaben düzenlediği ve söz konusu teminat 

mektu larının mevzuat hükümlerine uygun olduğunu, kabul 

edilmesinde bir sakınca bulunmadığını ifade eden iki nüsha yazılı 

bildirimi aranacaktır. ümrük idaresinin gönderdiği bildirimin bir 

nüshası teminat mektubuna ekli olarak, diğer nüshası ise üzerine 

kayıt sıra numarası yazılmak suretiyle, bu amaçla oluşturulacak bir 

dosyada muhafaza edilecektir. 

4- azinece ya ılan taşınmaz mal satış ihalelerinde, 

dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışından temin eden Türk 

vatandaşlarından T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl 

döviz cinsinden alınan teminatlar  alındığı günkü T.C. Merkez 

Bankası döviz alış kuru uygulanmak suretiyle bulunacak Türk 

irası tutarı üzerinden 105- öviz esabına borç, 330- Alınan 

e ozito ve Teminatlar esabına alacak kaydıyla hesa lara 

alınarak kasada muhafaza edilecektir. 
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öviz cinsinden alınan söz konusu teminatlar karşılığında 

alındı düzenlenerek teslim edene verilecektir. İade, kayıtlı değeri 

üzerinden ve verilen alındı ilgilisinden geri istenerek 

muhasebeleştirme belgesine bağlanmak suretiyle ya ılacaktır. 

Taahhüdün ihlali veya idareye borcundan dolayı teminatın 

nakde çevrilmesi gerektiği takdirde, bir taraftan kayıtlı değerleri 

üzerinden ters kayıtla hesa lardan çıkarılacak, diğer taraftan; işlem 

tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru uygulanmak suretiyle 

bulunacak Türk irası tutarı üzerinden bir taraftan 105- Döviz 

esabına borç, 602- Bütçe elirleri esabına alacak kaydedilerek, 

enel Bütçeye ahil aireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe 

Yönetmeliğinin 34/  maddesinde ya ılan açıklamalara göre gereği 

ya ılacaktır. 

A- TEMİNATLARIN DE İŞTİRİLMESİ 

Alınan teminatların kısmen veya tamamen, teminat olarak 

kabul edilen aynı değerde diğer teminatlarla değiştirilebilmesi 

mümkündür. Ayrıca, saymanlıklara teminat olarak teslim edilmiş olan 

tahvil, bono, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetlerden itfa 

süresi gelmiş; ancak, zamanaşımı süresini henüz doldurmamış 

olanların verilecek süre içerisinde teminat olarak kabul edilebilen 

diğer değerlerle değiştirilmesi, aksi takdirde re’sen nakde çevrileceği 

hususlarında ilgililerine tebligat ya ılması gerekmektedir. 

Ya ılan tebligata rağmen verilen süre içerisinde teminat 

olarak kabul edilebilecek diğer değerlerle değiştirilmeyen menkul 

kıymetler, mahallindeki bankalarda nakde çevrilmesi sağlanarak ve 

kayıtlı değerleri üzerinden ters kayıtla hesa lardan çıkarılarak, nakde 

çevrilen tutar üzerinden  ilgilisi adına Alınan e ozito ve Teminatlar 

esabına alınacaktır. Söz konusu hesaba alınan tutarlara ilişkin 
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zamanaşımı süreleri enel Bütçeye ahil aireler ve Katma Bütçeli 

İdareler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecektir. 

 

 B- BÜTÇE EMANETİNDE KAYITLI MÜTEAHHİT 

ALACAKLARININ 

     İHALELERDE “GEÇİCİ TEMİNAT” OLARAK KABUL 

EDİLMESİ 

 Kamu ihalelerinde temel rensi , saydamlığın, eşitliğin ve 

rekabetin sağlanmasıdır. İhalede rekabet ise ihaleye katılımın 

artması ile mümkündür. 

Bu nedenle, tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı 

ya ıldığı halde nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden 

alacaklısı adına bütçe emanetine alınmış müteahhit alacaklarının, 

bu müteahhitlerin aynı idarenin açacağı ihalelere katılmak 

istemeleri halinde, aşağıda belirtilen esaslara göre geçici teminat  

olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

Buna göre   

1- Bütçe emanetine alınmış müteahhit alacağının geçici teminat 

olarak kabul edilebilmesi için  

a) Alacağın, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ve verile emri 

işlemleri tamamlanı  saymanlığa gönderilmek suretiyle ödenebilir 

hale getirilmiş ve yalnızca nakit yokluğu nedeniyle 

ödenemediğinden bütçe emanetine alınmış alacaklardan olması, 

b) Müteahhidin, alacaklı olduğu idarenin açtığı ihaleye 

katılıyor olması,  

zorunludur. 

2- Bütçe emanetine alınmış müteahhit alacağından bir 

kısmının geçici teminat olarak kabul edilmesi halinde   
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a) eçici teminat tutarı, müteahhidin bu konudaki talebini 

gösterir dilekçesi muhasebeleştirme belgesi ekine bağlanarak 

Bütçe Emanetleri esabından çıkarılı , Alınan e ozito ve 

Teminatlar esabına kaydedilecektir. 

İhale teminatları bölümüne kaydedilen bu tutar karşılığında 

düzenlenen muhasebeleştirme belgesinin üzerine Bu 

muhasebeleştirme belgesi geçici teminatın mahsuben tahsiline 

ilişkindir. Tutarı nakden iade edilemez.  ifadesini taşıyan bir kaşe 

basıldıktan sonra, imza ve mühürle onaylanarak müteahhide 

verilecektir. 

b) zerine ihale ya ılmayanların geçici teminat tutarları, 

karşılığında düzenlenen mahsuba ilişkin belge geri alınarak 

muhasebeleştirme belgesine bağlanacak ve 330- Alınan e ozito 

ve Teminatlar esabına borç, 320- Bütçe Emanetleri esabına 

alacak kaydıyla tekrar bütçe emanetine aktarılacaktır. Tekrar bütçe 

emanetine aktarılan bu tutar, idare ile saymanlık tarafından 

belirlenen nakit ödeme lanı çerçevesindeki sıralamaya göre 

ödeme işlemine tabi tutulacaktır. 

3- Yukarıda belirtildiği şekilde kabul edilerek Alınan 

e ozito ve Teminatlar esabına alınanlardan üzerine ihale ya ılan 

müteahhitlere ait geçici teminatlar   

a) İhale mevzuatı hükümleri gereğince gelir kaydedilmesi 

gerektiği takdirde, 330- Alınan e ozito ve Teminatlar esabına 

borç, 602- Bütçe elirleri esabına alacak kaydedilmek suretiyle 

muhasebeleştirilecektir. 

b) Kesin teminat alınmasını müteaki  geçici teminatın 

iadesinde, idarenin saymanlığa yazdığı iadeye ilişkin yazısı ile geçici 

teminatın mahsuben tahsiline ilişkin belge muhasebeleştirme 
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belgesine bağlanarak 330- Alınan e ozito ve Teminatlar esabına 

borç, 320- Bütçe Emanetleri esabına alacak kaydedilmek suretiyle 

bütçe emanetlerine aktarılacak ve (2) numaralı fıkranın (b) bendinde 

öngörüldüğü şekilde nakit ödeme lanı çerçevesinde sıralamaya göre 

ödeme işlemine tabi tutulacaktır. 

4- Bu uygulama yalnızca Kamu İhale Kanununa göre alınacak 

geçici teminatlarla sınırlı olarak ya ılacaktır. 

II- ESKİ YILLARA AİT BANKA TEMİNAT 

MEKTUPLARI VE İPOTEK 

      SENETLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA 

YAPILACAK İŞLEMLER 

A- GENEL ESASLAR 

Kesin teminatın geri verilebilmesinin şartları mülga 2490 

sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu ve diğer ihale 

mevzuatımızda belirtilmiştir. 

iğer taraftan, garanti sözleşmelerinde (süresiz teminat 

mektu larında) risk gerçekleşi  teminat altındaki alacak muacceliyet 

kazandıktan sonra bu alacak, Borçlar Kanununun 125 inci maddesi 

uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Bu sürenin, taahhüdün 

sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirilmediğinin tes it 

edildiği veya kanunda sayılan diğer nedenlerle teminatın gelir 

yazılmasını gerektiren şartların meydana geldiği tarihten itibaren 

başlaması gerekir.  

Buna göre  

1- Teminat altındaki taahhüt işinin sözleşme ve şartname 

hükümlerine göre tamamen yerine getirili  getirilmediğinin ve 

dolayısıyla teminatın iadesini gerektiren şartların oluşu  

oluşmadığının tes it edilemediği hallerde teminat mektu larının, 
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bankalarca on yıllık zamanaşımı süresi ileri sürülerek kayıtlardan 

çıkarılması mümkün olmayı , buna rağmen kayıtlardan çıkarılan 

teminat mektu ları ile ilgili olarak bankanın garanti sorumluluğu 

devam eder. Bu durumda, teminatın gelir kaydını veya müteahhidin 

kanunda öngörülen diğer borçlarına mahsubunu gerektiren şartların 

varlığı tes it edilirse düzenleyen bankaca teminat mektubunun araya 

çevrilmesi ve istenilen aranın derhal ödenmesi gerekmektedir. 

2- Teminat altındaki taahhüt işinin sözleşme ve şartname 

hükümlerine göre tamamen yerine getirilmiş olduğunun ve teminatın 

iadesine ilişkin aranan diğer şartların gerçekleştiğinin tes iti halinde, 

müteahhidin istememesi nedeniyle saymanlıklarda bekleyen teminat 

mektu larının iadenin gerektiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımı 

süresini doldurduğu gerekçesi ileri sürülerek gelir kaydetmek 

amacıyla ilgili bankadan araya çevrilmesinin tale  edilmesi, taahhüt 

yerine getirilmiş olduğundan ve teminat mektubu ile garanti edilen 

risk gerçekleşmediğinden, mümkün bulunmamaktadır. 

Buna göre  

- Mevzuatı gereği alınan teminat mektu ları ile i otek 

senetlerinden, teminat konusu taahhüt yerine getirildiği halde 

ilgililerinin müracaat etmemesi ya da müteahhidin bulunamaması 

nedeniyle iade edilemeyenler ile,  

- Teminatla taahhüt edilen risk gerçekleşmediğinden veya 

riskin gerçekleştiği tes it edilemediğinden araya çevrilerek gelir 

kaydedilememesi nedeniyle, saymanlık kayıtlarında halen yer alan 

teminat mektu ları ile i otek senetleri, 

hakkında saymanlıklar, ihaleyi ya an idareler ve bankalarca 

hatalı işlem ya ılmaması ve saymanlık hesa larında teminat 
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mektu larının gereksiz devirlerinin önlenmesi için aşağıdaki 

açıklamalara göre işlem ya ılması uygun görülmüştür. 

B- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK LEMLER  

1- enel olarak  

a) eçici teminat mektu ları, ihaleyi kazanan müteahhidin 

kesin teminat vermemesi, süresi içinde sözleşme ya maması, ihale 

mevzuatında ve şartnamede yer alan yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi, 

b) Kesin teminat mektu ları ise  müteahhidin taahhüdünü 

ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya 

tamamen yerine getirmemesi ya da bu işten dolayı idareye, Sosyal 

Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret sayılan ödemelerden 

kestiği vergileri kesin kabul tarihine kadar ödememesi,  

hallerinde, rotesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın araya çevrilebilecek olu , söz konusu teminat 

mektu larını teslim ettiren dairelerin yazılı bildirimi üzerine 

saymanlıklarca bu konuda ilgili banka nezdinde gerekli işlemler 

derhal başlatılacaktır. 

c) Taahhüdün usulüne uygun olarak yerine getirildiği 

idarelerce bildirilmiş olmasına rağmen ilgililerince geri alınmayan 

teminat mektu ları ile ilgili olarak, bunları teslim ettiren dairelerden 

biri mali yıl sonlarında olmak üzere yılda en az iki kez teminat konusu 

taahhüdün devam edi  etmediği hususunda bilgi isteyeceklerdir. 

2- Saymanlık kayıtlarında bulunan eski yıllara ait teminat 

mektu ları vei otek senetleri ile ilgili olarak gerekli işlemin 

ya ılabilmesi için Ek-1 form üç nüsha olarak düzenlenerek iki nüshası 

teminatı teslim ettiren ilgili idareye gönderilecektir. 
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Teminat konusu işten dolayı borcu olu  olmadığı, kesin 

kabulünün ya ılı  ya ılmadığı veya taahhüdün sözleşme ve şartname 

hükümlerine uygun olarak yerine getirili  getirilmediğinin tes itine 

ilişkin bilgileri içeren ve ilgililerin imzası ile ita amirinin onayını da 

taşıyan söz konusu formlar idarelerden geldiğinde; 

a) Kesin kabulü ya ılmış veya teminata konu işlem 

sonuçlanmış, ancak, ilgilisi tarafından geri alınmaması nedeniyle 

saymanlıklarda saklanan teminat mektu ları vei otek senetleri için, 

müteahhidin teminat konusu işten dolayı idareye, Sosyal Sigortalar 

Kurumuna ve ücret sayılan ödemelerden kestiği vergiler nedeniyle 

vergi dairesine borcu olu  olmadığı araştırılarak, borcu olduğunun 

tes it edilmesi durumunda teminatın araya çevrilmesi sağlanacaktır.  

b) Müteahhidin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, 

saymanlık kayıtlarından çıkarılarak  teminat mektu ları düzenleyen 

bankaya, i otek senetleri ise ilgili ta u sicil müdürlüğüne bir yazı 

ekinde gönderilecektir. Teminat mektubunu düzenleyen bankanın 

tüzelkişiliği sona ermiş ise düzenlenen bir tutanakla teminat 

mektu ları imha edilecektir. 

c) Teminat konusu taahhüdün devam ettiğinin bildirilmesi 

durumunda ise teminat mektubunun veya i otek senedinin tarihi, 

numarası, müteahhidi ve hangi iş için verildiği ile tutarı belirtilmek 

suretiyle işin halen devam ettiği ve teminat mektubunun veya i otek 

senedinin işlemde olduğu, ilgili bankaya veya ilgili ta u sicil 

müdürlüğüne bildirilecektir. Ayrıca, yürürlükteki mevzuata göre söz 

konusu teminatın değiştirilmesi sağlanacaktır.  

3- Teminat mektu larının geri verilmesi işlemlerinde Kamu 

ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan esaslara titizlikle 

uyulacaktır. 
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C- İDARELERCE YAPILACAK İŞLEMLER 

Taahhüdün şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirilip getirilmediğini takip ve tespit etmek ve bu konudaki 

belgeleri düzenleme görev ve sorumluluğu taahhüde girişen idarelere 

aittir. İhale konusu dışındaki diğer işlemler nedeniyle teslim ettirilen 

teminat konusu işlemin usulüne uygun sonuçlandırılmasını sağlamak 

ilgili idarelerin görevidir. Bu nedenle idarelerin yöneticileri, tahakkuk 

memurları ile ita amirlerince bu durumun titizlikle izlenmesi 

gerekmektedir. 

azine zararına sebebiyet verilmemesi ve bu nedenle herhangi 

bir ya tırım ile karşılaşılmaması bakımından  teminat konusu 

taahhüdün devam edip etmediği ve müteahhidin idareye borcunun 

bulunu  bulunmadığı konusunda saymanlıklarca ya ılan başvuruların, 

idarelerce ciddi bir şekilde araştırılması ve bu konudaki yazılara en 

kısa sürede ceva  verilmesi gerekir. 

Bu nedenle, saymanlıklarca düzenlenerek idarelere gönderilen 

Ek-1 form idarelere geldiğinde, idarelerce  

1- Öncelikle eldeki mevcut bilgi ve belgelere göre iş veya 

işlemin bitirilip bitirilmediği ve müteahhidin idareye borcunun 

bulunu  bulunmadığı hususları araştırılarak, kesin kabulünün 

ya ıldığı veya işlemin usulüne göre sonuçlandırıldığı anlaşılanlar 

hakkında formun ilgili sütununa kabul tarihi veya işlemin 

sonuçlandırıldığı tarih yazılacak, mevcutsa kesin kabul tutanağının 

veya işleme ilişkin belgenin bir örneği form ekinde saymanlığa 

gönderilecektir. 

2- Teminat konusu işle ilgili mevcut bilgi ve belgelere göre 

herhangi bir husus tespit edilemediği takdirde, ihale teminatları için 

ita amirinin (gümrük mevzuatına göre alınanlar için ilgili gümrük 
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başmüdürünün) görevlendireceği bir kişinin başkanlığında 

oluşturulacak en az üç kişilik komisyon tarafından, iş veya işlemin 

usulüne uygun olarak bitirilip bitirilmediği ve bu iş işlemden dolayı 

müteahhidin borcunun bulunu  bulunmadığı hususları işin ya ıldığı 

yer ve idare nezdinde araştırılarak, durum bir tutanakla tes it 

edilecektir. İlgisine göre ita amiri veya ilgili daire amirince 

onaylanacak bu tutanağa göre, Ek-1 form düzenlenerek, ita amirinin 

onayından sonra formun birinci nüshası söz konusu tutanakla birlikte 

saymanlığa gönderilecektir. 

 

D- Dİ ER HUSUSLAR  

Bankalarca ödeneceği taahhüt ve garanti edilen teminat 

mektubu konusu taahhütlerin müteahhitler tarafından sözleşme ve 

şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediği müddetçe 

garanti edilen risk her an gerçekleşebileceğinden, teminat mektubunu 

düzenleyen, dolayısıyla doğacak riski ödemeyi garanti eden 

bankaların sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Teminat 

mektu larının on yıllık zamanaşımı süresini doldurdukları 

gerekçesiyle banka kayıtlarından düşülmüş olması halinde dahi 

bankanın sorumluluğu devam etmektedir. 

Bu nedenle, herhangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi 

bakımından, düzenleme tarihinden itibaren on yıllık süreyi doldurmuş 

bulunan teminat mektu larının banka kayıtlarından düşülmesinden 

önce bankaların ilgili daireler nezdinde teminat konusu işin devam 

edip etmediğini araştırmaları ve alınacak cevaba göre işlem ya maları 

gerekli görülmektedir. 
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III- YÜRÜRLÜK  

14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı esmi azete de yayımlanan 

15 sıra no.lu Muhasebat enel Müdürlüğü enel Tebliği yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Tebliğ olunur. 
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YERLİ MALI TEBLİ İ 

(SGM 2014/35) 

 

KISA DE ERLENDİRME: 4734 sayılı Kanun un 63 üncü 

maddesinde ya ılan değişikle Bilim, Sanayi ve Teknolo i 

Bakanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve 

yüksek teknolo ili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak 

ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan 

malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine 15 

oranına kadar fiyat avanta ı sağlanmasının zorunlu hale getirilmiştir.  

 Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi 

ve Teknolo i Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri alınarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlık 

tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliği (S M 2014/35), 13/9/2014 

tarihli ve 29118 sayılı esm  azete de yayımlanmıştır. TESK ve 

T BB tarafından bu  Tebliğ çerçevesinde Yerli Malı Belgesi 

düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır. 

 Yerli Malı Belgesi, Türkiye dalar ve Borsalar Birliğine 

(T BB) bağlı ilgili da veya Türkiye Esnaf ve Sanatk rları 

Konfederasyonuna (TESK) bağlı ilgili Esnaf veya Sanatk rlar dası 

tarafından düzenlenir. Yerli Malı Belgesi, Kamu İhale enel 

Tebliği nin 58.3 üncü maddesinde isteklinin imalatçı olduğunu 

kanıtlayan belgeler içinde sayılmıştır. 
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YERLİ MALI TEBLİ İ 

(SGM 2014/35) 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu ka samında fiyat avanta ı uygulanacak mal 

alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı 

olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

anı lar e ı alt alar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen  

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığını, 

b) Borsa: Ticaret borsalarını, 

c) Eks er: da/borsa tarafından belirlenen konusunda uzman 

kişiyi veya niversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman 

kişiyi, 

ç) İdare: İhaleyi ya an 4734 sayılı Kanun ka samındaki kurum 

ve kuruluşları, 

d) İstekli: Mal alımı ihalelerine teklif veren tedarikçiyi, 

e) da: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve 

deniz ticaret odası, esnaf ve sanatk rlar odasını, 

f) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatk rları Konfederasyonunu, 

g) T BB: Türkiye dalar ve Borsalar Birliğini, 
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ğ) Yerli malı belgesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ya ılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen 

malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, 

ifade eder. 

Yerli malı 

MADDE 4 – (1) Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul 

edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahi  

sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki  

retim Konusu  içeriğinde yer alması. 

b) Tamamen Türkiye de üretilen veya elde edilen ürünler ile 

üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli 

görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye de ya ılmış olması. 

c) rünün yerli katkı oranının en az 51 olması. 

(2) ıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul 

edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) ıda, Tarım ve ayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 

İşletme Kayıt veya nay Belgesine sahi  işletmeciler tarafından 

üretilmesi. 

b) Tamamen Türkiye de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen 

ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden 

gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye de ya ılmış 

olması. 

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ıda, 

Tarım ve ayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine ( rtüaltı 

Kayıt Sistemi ve benzeri) sahi  firmalar tarafından üretilmesi. 

(3) Türkiye de to lanan bitkisel ürünler, Türkiye de doğan ve 

yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, 
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Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. 

Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen 

Türkiye de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve 

ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 

Türkiye de ya ılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 

(4) Türkiye de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile 

birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan 

veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen 

Türkiye de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve 

ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 

Türkiye de ya ılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 

(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden 

sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi 

için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da 

aranır. 

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde 

bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan 

gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren 

işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir. 

erli at ı ranı 

MADDE 5 – (1) Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle uygun 

olarak üretici tarafından hesa lanır. Yerli katkı oranı hesabını içeren 

evrak, teknik yönden eks er tarafından, mali yönden ise serbest 

muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali 

müşavir tarafından tetkik edilerek, hesa lamanın doğruluğu ve resmi 

kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır. İmzalanan 

yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi yönde bir tes itin 

bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul 
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ettiklerine dair üretici veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili 

kişi/kişiler tarafından imzalı bir taahhütname ekinde yerli malı 

belgesini düzenleyecek ilgili odaya/borsaya teslim edilir. 

                       Nihai rün Maliyet Tutarı(T ) Nihai rün İçindeki 

İthal irdi Maliyet   Tutarı (T ) 

Yerli Katkı ranı  —————————————————  x100 

Nihai rün Maliyet Tutarı (T ) 

(2) Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin 

hesa lanmasında aşağıdaki kalemler dikkate alınır: 

a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri. 

b) oğrudan ve dolaylı işçilik giderleri. 

c) rünle ilgili genel giderler. 

(3) (De i ik:RG-10/6/2017- 30092) Yurt içinden temin edilen 

girdilerin ithal olu  olmadığı hakkında menşe kontrolü ya ılır, girdi 

ithal ise ithal girdi hesa lamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil 

belgesine sahi  bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil 

belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak 

yerli girdi hesa lamasına dahil edilir. 

(4) İthal girdi tutarının hesa lamasında, ithal girdinin fabrikaya 

teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru 

dikkate alınır. 

(5) İlgili oda/borsa tarafından kontrol edilerek onaylanan yerli 

katkı oranı, yerli malı belgesine dercedilir. 

(6) Yerli katkı oranı hesabında üretici tarafından oda/borsaya 

sunulan ticari sır niteliğindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden 

başkasına açıklanamaz, verilemez ve kendileri veya başkalarına 

menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla kullanılamaz. Bu 
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ka samda oda/borsa, ticari sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin 

korunmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

erli alı elge i 

MADDE 6 – (1) (De i ik:RG-10/6/2017- 30092) Yerli malı 

belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu T BB veya TESK e bağlı oda/borsa 

tarafından düzenlenir. üzenlenen yerli malı belgesi T BB veya 

TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. ygun bulunan 

yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanır. 

(2) Yerli malı belgesi için standart form kullanılır. Yerli malı 

belgesi standart formunda en az aşağıdaki bilgiler bulunur: 

a) Belgenin veriliş ve geçerlilik tarihi,  numarası. 

b) reticinin unvanı, iletişim bilgileri (işyeri adresi, telefon, 

faks numaraları, e- osta adresi). 

c) reticinin ergi Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası, 

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Numarası. 

ç) Sanayi Sicil Numarası, Ticaret Sicil Numarası/Esnaf Sicil 

Numarası ve oda/borsa Sicil Numarası. 

d) Ka asite ra oru tarihi, numarası ve geçerlilik tarihi. 

e) rün adı, ürünün özelliğine göre varsa marka adı, modeli, 

seri numarası, cinsi, ümrük Tarife İstatistik ozisyonu Numarası. 

f) 4 üncü maddenin  ikinci fıkrasında sayılan belgelere ilişkin 

tarih, sayı ve geçerlilik tarihi bilgileri. 

g) Yerli katkı oranı. 

ğ) rünün teknolo i düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-

yüksek/yüksek). 

h) Müstahsil makbuzu veya faturanın seri numarası/örneği ve 

maden ruhsatının adı, tarihi, cinsi, grubu ve numarası. 



179

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	 	

ı) Belgeyi düzenleyen oda/borsanın adı ve mührü, imzalayanın 

adı ve soyadı. 

i) Belgelendirme kriterlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler. 

(3) Yerli malı belgesi standart formu ile taahhütname T BB ve 

TESK tarafından Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenir. 

(4) Yerli malı belgesinin geçerlilik süresi düzenlenme 

tarihinden itibaren bir yıldır. 

(5) (De i ik:RG-10/6/2017- 30092) Yerli malı belgelerine 

ilişkin bilgiler, T BB ve TESK tarafından hazırlanan ve eb 

üzerinden erişim sağlanabilen bir veri tabanında tutulur. azırlanan 

veri tabanı, T BB ve TESK tarafından Bakanlığın erişimine sunulur.. 

(6) Yerli malı belgelerine ilişkin bilgiler T BB ve TESK 

tarafından altı ayda bir Bakanlığa sunulur. 

Belgelendirme 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe uygun olarak ya ılacak 

belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, T BB ve TESK 

tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir. Yerli katkı oranının 

hesa lanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı bu uygulama 

esaslarında belirtilir. 

(2) retici dışındaki istekliler tarafından teklif edilen mallar 

için kullanılmak üzere  üretici yerli malı belgesini ori inaline uygun 

olarak çoğaltarak ürün ile birlikte iyasaya sunabilir. Ancak üretici 

tarafından çoğaltılarak ürünle birlikte iyasaya sunulan belgenin 

tanzim edildiği ilgili oda/borsa tarafından geçerliliğinin tasdik 

edilmesi gerekir. 

(3) Bir üreticinin yurtdışında üretim ya ması/ya tırması 

durumunda yerli malı belgesi düzenlenmez.  Ancak yurtiçinde kendi 
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adına ve markasıyla bir başkasına üretim ya tırması durumunda ürünü 

üretene yerli malı belgesi düzenlenir. 

(4) Yerli malı belgesi tale  edilen ürünün 4 üncü maddede 

sayılan yerli malı koşullarını taşıyı  taşımadığı konusunda tereddüt 

olması halinde ilgili oda/borsa tarafından görevlendirilen eks er 

marifetiyle tes it ya ılır. 

(5) er ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, birden fazla 

ürün için tek yerli malı belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir 

ürün ile ilgili bilgiler yerli malı belgesinde yer alır. 

(6) İlgili oda/borsa tarafından  yerli malı belgesinin 

düzenlenmesinden sonra kriterlerin korunu  korunmadığına yönelik 

üretici bazında ara kontrol ya ılabilir. Yerli malına ilişkin kriterlerin 

korunmadığı tes it edilirse yerli malı belgesi i tal edilir. 

(7) Yurt dışından arça olarak ithal edilen ve yurtiçinde basit 

birleştirme ile oluşturulan ürünler için yerli malı belgesi 

düzenlenmez.  

Sorumluluk 

MADDE 8 – (1) Yerli malı belgesinin sahibi ile bu belgeyi 

düzenleyen ilgili oda/borsa ve belgeyi idareye sunan istekliler ile ilgili 

eks er, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da 

yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel 

hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 

sorumludurlar. 

Denetim 

MADDE 9 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin 

denetim ya maya yetkilidir. 
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Geçi  süreci 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden 

önce 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı esm  azete de yayımlanan 

Kamu İhale enel Tebliği ka samında T BB veya TESK e bağlı 

oda/borsa tarafından düzenlenmiş yerli malı belgeleri, belge üzerinde 

yazılı geçerlilik süresinin sonuna kadar geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve 

Teknolo i Bakanı yürütür. 
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİ İ YERLİ MALI 

BELGESİNİN 

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu ygulama Esaslarının amacı  13/09/2014 tarih ve 

29118 sayılı esmi azete de yayımlanan S M 2014/35 sayılı Yerli 

Malı Tebliğine uygun olarak ya ılacak belgelendirme işlemlerine 

ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu ygulama Esasları, 13/09/2014 tarih ve 29118 

sayılı esmi azete de yayımlanan S M 2014/35 sayılı Yerli Malı 

Tebliğine uygun olarak 5174 sayılı Türkiye dalar ve Borsalar Birliği 

ile dalar ve Borsalar Kanununa tabi ticaret ve sanayi odaları, ticaret 

odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsaları 

tarafından düzenlenecek olan Yerli Malı Belgelerini ka sar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu ygulama Esasları, 13/09/2014 tarih ve 29118 

sayılı esmi azete de yayımlanan S M 2014/35 sayılı Yerli Malı 

Tebliğinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

anı lar 

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen  

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknolo i Bakanlığını, 

b) Borsa: Ticaret borsalarını, 

c) Eks er: da/Borsa tarafından belirlenen konusunda uzman kişiyi 

veya niversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiyi, 

d) İdare: İhaleyi ya an 4734 sayılı Kanun ka samındaki kurum ve 

kuruluşları, 
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e) İstekli: Mal alımı ihalelerine teklif veren tedarikçiyi, 

f) da: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz 

ticaret odasını, 

g) T BB: Türkiye dalar ve Borsalar Birliğini, 

h) Tebliğ: 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı esmi azete de 

yayımlanan S M 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğini, 

i) Yerli Malı Belgesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ya ılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen 

malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, 

ifade eder. 

 

 

TOBB’un görev ve yetkileri 

MADDE 5- (1) Yerli Malı Belgelerinin düzenleme, kayıt ve takibini 

sağlamak üzere T BB tarafından bir otomasyon rogramı oluşturulur. 

da/Borsa bu rogramı kullanmaya ve bu rograma gerekli verilerin 

girişini ya maya zorunludur. 

(2) Yerli Malı Belgelerine ilişkin bilgiler, T BB tarafından hazırlanan 

ve eb üzerinden erişim sağlanabilen bir veri tabanında tutulur. 

azırlanan veri tabanı, T BB tarafından Bakanlığın erişimine 

sunulur.  

(3)Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu T BB a bağlı 

da/Borsa tarafından düzenlenir. üzenlenen yerli malı belgesi 

T BB tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. ygun bulunan 

yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanır. 

a e B r aların g re leri 
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MADDE 6- (1) Yerli Malı Belgeleri, Tebliğ ile bu ygulama 

Esaslarında düzenlenen hükümler çerçevesinde, T BB un elektronik 

ortamda  kontrolünden sonra da/Borsa tarafından verilir. 

(2) dalar ve Borsalar, düzenledikleri Yerli Malı Belgesi ile başvuru 

dilekçesi ekinde yer alan belgeleri taramak suretiyle otomasyon 

rogramında muhafaza ederler.Ancak söz konusu belgelerin en az 10 

yıl boyunca ayrıca dosyada muhafaza edilmesi de zorunludur. 

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mü avir ya da 

yeminli mali mü avirin 

belirlenmesi ve görevi 

MADDE 7- (1) retici, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından 

muhasebecisini/müşavirini belirler. 

(2) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da 

yeminli mali müşavir Yerli Katkı ranı esabı nın mali yönden 

incelemesini ya arak resmi kayıtlara uygunluğunu onaylar. Bu 

inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler  

defter kayıtları, faturalar,S K bildirgeleri, gümrük giriş 

beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tes it 

edilir. 

Eksperin belirlenmesi ve görevi 

MADDE 8- (1) Eks er, üretici tarafından üniversitelerin ilgili 

bölümlerinden konularında   arasından belirlenir veya üyesi olduğu 

da/Borsadan tale  edilir. 

(2) Eks er, yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini 

ya arak hesa lamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında 

ürünün üretiminde kullanılan girdiler üretim teknolo isi ve rosesi göz 

önünde bulundurularak kontrol edilir. 
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(3) Teknik yönden inceleme için gerekli bilgi ve belgeler üretici 

tarafından temin edilir. 

 

 

erli alı Belge i 

MADDE 9- (1) Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul 

edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahi  

sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil 

Belgesindeki retim Konusu  içeriğinde yer alması. 

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile 

üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli 

görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de ya ılmış 

olması. 

c) rünün yerli katkı oranının en az 51 olması. 

Bu üç şartın bulunması halinde Yerli Malı Belgesi , ilgili da 

tarafından düzenlenir. 

(2) ıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için 

aşağıdaki şartlar aranır: 

a) ıda, Tarım ve ayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme 

Kayıt veya nay Belgesine sahi  işletmeciler tarafından 

üretilmesi. 

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen 

ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik 

yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de 

ya ılmış olması. 
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c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ıda, 

Tarım ve ayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine ( rtüaltı 

Kayıt Sistemi ve benzeri) sahi  firmalar tarafından üretilmesi. 

Bu şartların bulunması halinde Yerli Malı Belgesi , ilgili da/Borsa 

tarafından düzenlenir. 

(3) Türkiye de to lanan bitkisel ürünler, Türkiye de doğan ve 

yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, 

Türkiye de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. 

Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen 

Türkiye de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve 

ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 

Türkiye de ya ılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 

Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin Yerli Malı Belgesi , ürünün 

elde edildiği yerin Borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde 

ise da tarafından düzenlenir. 

Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile 

tes it edilir. 

(4) Türkiye de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, 

ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu 

kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler  tamamen Türkiye de 

üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik 

yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye de 

ya ılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye de çıkarıldığı veya 

işlendiği, maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tes it 

edilir. 

Bu ürünlere ilişkin Yerli Malı Belgesi , ilgili oda tarafından 

düzenlenir. 
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(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi 

ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için 

ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır. 

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde 

bulundurularak, yerli mali kriterlerine ilişkin Tebliğde yer alan gerekli 

şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren 

işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir. Serbest bölgede 

üretilen ürünler için Yerli Malı Belgesi  ilgili da/Borsa tarafından 

düzenlenir. 

erli alı Belge i a vuru e li e gere li elgeler 

MADDE 10 - (1) reticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru ilekçesi 

(Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte da/Borsaya başvururlar. Bu 

belgeler şunlardır: 

a) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin 

imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti gösterilmek kaydıyla 

fotoko isi  gerçek kişiler için aslı veya noter onaylı sureti 

gösterilmek kaydıyla kimlik belgesi fotoko isi, 

b) reticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler 

tarafından imzalı Taahhütname(Ek-2), 

i. Yerli Katkı ranı esa  Cetveli (Ek-3) ve hesa lamada baz 

alınan belgeler, 

ii. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya 

yeminli mali müşavirin ruhsat sureti, 

iii. Eks erin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti 

(di loma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik 

kartı ve benzeri). 
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Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır: 

c) Sanayi Sicil Belgesi sureti 

d) ıda İşletme Kayıt veya nay Belgesi sureti 

e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya ıda, Tarım ve ayvancılık 

Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti ( rtüaltı Kayıt Sistemi ve 

benzeri) 

f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti 

g) Maden uhsatı sureti 

h) iğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri) 

Yerli at ı ranının e a lan a ı 

MADDE 11- (1) Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle ve Yerli Katkı 

ranı esa  Cetveli ne (Ek-3) uygun olarak üretici tarafından 

hesa lanır. Yerli Katkı ranı esa  Cetveli, teknik yönden eks er 

tarafından, mali yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 

mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek, 

hesa lamanın doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit 

edilir ve imzalanır. 

(2) İmzalanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, üretici veya 

üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı bir 

taahhütname (Ek-2) ekinde yerli malı belgesini düzenleyecek ilgili 

daya/Borsaya teslim edilir. 

(3) Yerli Katkı ranı esa  Cetvelini onaylayı  imzalayan eks er, 

serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli 

mali müşavir ile da/Borsa adına kontrol eden kişiler aynı olamaz. 

(4) Nihai ürünü teşkil eden yerli girdi maliyetlerinin hesa lanmasında 

aşağıdaki kalemler dikkate alınır. Bu kalemlerden yerli olanlar Yerli 
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Katkı ranı esa  Cetveli nin yerli girdi kısmına, ithal olanlar ise 

ithal girdi kısmına yazılır. 

a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri 

b) oğrudan ve dolaylı işçilik giderleri 

c) rünle ilgili genel giderler ( amortisman/bakım onarım 

giderleri, kira giderleri, işletme malzemesine ilişkin giderler, 

ener i/ulaştırma/su giderleri v.b.). 

(5) Satış, azarlama, satış sonrası destek ve garanti giderleri ile faiz ve 

finansman giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olmayan kısımları 

maliyet hesabına dahil edilmez. 

(6) Yurt dışından temin edilen isans, atent, oyalty vb. giderler ile 

yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleri ithal girdi maliyetleri 

kısmında değerlendirilir. 

(7) Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olu  olmadığı hakkında 

menşe kontrolü ya ılır, girdi ithal ise ithal girdi hesa lamasına dahil 

edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahi  bir işletme tarafından 

üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer 

almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesa lamasına dahil edilir.  

(8) İthal girdi tutarının hesa lamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim 

fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate 

alınır. 

(9) İlgili da/Borsa tarafından kontrol edilerek onaylanan yerli katkı 

oranı, Yerli Malı Belgesi ne derç edilir. 
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Ba vurunun de erlendirilmesi 

MADDE 12- (1) retici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, 

ilgili da/Borsa tarafından Tebliğ ve bu ygulama Esaslarına 

uygunluk açısından kontrol edilir. 

(2) Yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve 

Ka asite/Eks ertiz a oru ile uyumlu olu  olmadığı kontrol edilir. 

erli alı Belge inin a ırlan a ı  na lan a ı 

MADDE 13- (1) Yerli Malı Belgesi formu (Ek-4) da/Borsa 

tarafından elektronik ortamda doldurulur ve 10 işgünü içerisinde 

onaylanır. 

erli alı Belge i nin na  reti 

MADDE 14- (1) Yerli Malı Belgesi ücreti, da Muamelat 

Yönetmeliği nin 43 üncü maddesinde belirtilen şekilde tes it edilir ve 

uygulanır. 

g la a a ili kin di er lar 

MADDE 15- (1) Yerli katkı oranı hesabında üretici tarafından 

da/Borsaya sunulan ticari sır niteliğindeki bilgiler, kanunen yetkili 

mercilerden başkasına açıklanamaz, verilemez ve kendileri veya 

başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla 

kullanılamaz. Bu ka samda oda/borsa, ticari sırlarla ilgili bilgi ve 

belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla 

yükümlüdür. 

(2) retici dışındaki istekliler tarafından teklif edilen mallar için 

kullanılmak üzere  üretici Yerli Malı Belgesi ni ori inaline uygun 

olarak çoğaltarak ürün ile birlikte iyasaya sunabilir. Ancak üretici 

tarafından çoğaltılarak ürünle birlikte iyasaya sunulan belgenin 

tanzim edildiği ilgili oda/borsa tarafından geçerliliğinin tasdik 

edilmesi gerekir. 
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(3) Bir üreticinin yurtdışında üretim ya ması/ya tırması durumunda 

Yerli Malı Belgesi düzenlenmez. Ancak yurtiçinde kendi adına ve 

markasıyla bir başkasına üretim ya tırması durumunda ürünü üretene 

Yerli Malı Belgesi düzenlenir. 

(4) Yerli Malı Belgesi tale  edilen ürünün Tebliğin 4 üncü 

maddesinde ve bu ygulama Esaslarının 9 uncu maddesinde sayılan 

yerli malı koşullarını taşıyı  taşımadığı konusunda tereddüt olması 

halinde ilgili da/Borsa tarafından görevlendirilen eks er marifetiyle 

tes it ya ılır. 

Tes it sonucuna göre başvuru ret veya kabul edilir. 

(5) er ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, aynı gru ta 

bulunan birden fazla ürün için tek Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. 

Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler Yerli Malı Belgesi nde yer 

alır. 

(6) Yurt dışından arça olarak ithal edilen ve yurtiçinde basit 

birleştirme ile oluşturulan ürünler için Yerli Malı Belgesi 

düzenlenmez. 

(7) Yerli Malı Belgesi nin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden 

itibaren bir yıldır. 

Sorumluluk 

MADDE 16- (1) Yerli Malı Belgesi nin sahibi ile bu belgeyi 

düzenleyen ilgili da/Borsa ve belgeyi İdareye sunan istekliler ile 

ilgili eks er, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya 

da yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel 

hükümler ve/veya4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 

sorumludurlar. 

Kontrol 
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MADDE 17- (1) İlgili da/Borsa tarafından  yerli malı belgesinin 

düzenlenmesinden sonra kriterlerin korunu  korunmadığına yönelik 

üretici bazında ara kontrol ya ılabilir. Yerli malına ilişkin kriterlerin 

korunmadığı tes it edilirse yerli malı belgesi i tal edilir. 

Denetim 

MADDE 18- (1) Bakanlık Tebliğ ve bu ygulama Esaslarının 

uygulanmasına ilişkin denetim ya maya yetkilidir. 

Tebli  a ı lan a an n e enlen i  erli alı Belgelerinin 

r  

MADDE 19- (1) Tebliğin yürürlük tarihi olan 13/09/2014 tarihinden 

önce T BB a bağlı da/Borsa tarafından 22/8/2009 tarihli ve 27327 

sayılı esmi azetede yayımlanan Kamu İhale enel Tebliği 

ka samında düzenlenmiş Yerli Malı Belgeleri, belge üzerinde yazılı 

geçerlilik süresinin sonuna kadar geçerlidir. 

 l n a an aller 

MADDE 20-(1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 

Bakanlığın görüşü alınarak işlem ya ılır. 

r rl  

MADDE 21-(1) Bu ygulama Esasları, Bakanlığın görüşü alınarak 

T BB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

r t e 

MADDE 22- (1) Bu ygulama Esaslarını T BB Başkanı yürütür 

EK E  : 

1) Yerli Malı Belgesi Başvuru ilekçesi 

2) Taahhütname 

3) Yerli Katkı ranı esa  Cetveli 

4) Yerli Malı Belgesi Formu 
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İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA 

TEBLİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 53, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri ile 3/1/2009 tarihli ve 

27099 sayılı esmi azete de yayımlanan İhalelere Yönelik 

Başvurular akkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektedir.  

(2) 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı esmi azete de 

yayımlanan 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununda eğişiklik Ya ılmasına air Kanun ile 

Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden 

sonra gelen Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili 

mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler 

ve sonuçlandırır.  hükmü yürürlükten kaldırıldığından, söz konusu 

hükmün yürürlük tarihi olan 4/1/2009 tarihi ve sonrasında ya ılacak 

Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin 

başvuruların incelenmesi Kurumun görev alanında bulunmamaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Şikayet Ba r  e n ları 

İdareye ikayet ba vurusu 

MADDE 2 – (1) İhale yetkilisince ihale onayının verildiği 

tarihten itibaren  sözleşmenin taraflarca imzalanı  notere 
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onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen 

hallerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen 

süreçteki idari işlem ve eylemlere karşı aday, istekli veya istekli 

olabilecekler tarafından ya ılacak başvuruların öncelikle idareye 

ya ılması gerekmektedir.  

(2) Ancak, idare tarafından şikayet veya itirazen şikayet 

üzerine alınan ihalenin i tal edilmesi işlemine karşı idareye şikayet 

başvurusunda bulunulmadan, doğrudan Kuruma itirazen şikayet 

başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 

 (3) (Ek: 17/7/2010- R.G. 27644/1 md)(De i ik: 03/05/2011- 

R.G.27923/1 md)İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya 

ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme 

dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya 

kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin 

idare tarafından i tal edildiği durumlarda, aday veya istekliler 

tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya 

ihalenin i tali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı 

bırakılmasına karşı ya ılan başvurular, ihalenin i tal edilmesi 

işlemine karşı ya ılan başvuru olarak değerlendirilmez. Bu başvurular 

ihalenin i taline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, 

başvuruların öncelikle idareye ya ılması, idareye ya ılan şikayet 

başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması 

veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması 

hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması 

gerekmektedir. Ancak ihalenin i tali işleminden önce bir şikayet 

başvurusunun olduğu hallerde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı 

bırakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu 

nedenle ihalenin i tal edilmemesi gerektiğine yönelik olarak 4734 
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sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş 

günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet 

başvurusunda bulunması da mümkündür. 

(4) (Ek: 03/05/2011- R.G.27923/1 md)Kuruma ya ılan 

itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin 

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararı verilen hallerde, 

idarenin ihalenin i tali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının 

gereğini yerine getirmesi zorunludur. İdarenin ihalenin i tali kararını 

geri almaması durumunda i tal kararına karşı ya ılacak başvurunun 

doğrudan idari yargı mercilerine ya ılması gerekmektedir. 

 

Şikayet ba vurusunda bulunabilecekler 

MADDE 3 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya 

eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara 

uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile 

istekli olabilecekler şikayet başvurusunda bulunabilir.  

(2) İstekli olabilecekler  ön yeterlik ve/veya ihale 

dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön 

yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya 

bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar 

hakkında başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte, ilana yönelik 

başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak 

zorunlu olduğundan, bu ka samda dokümanın satın alınması gerektiği 

hususuna dikkat edilmelidir. 

(3) Adaylar  belli istekliler arasında ihale usulü ile ya ılan 

ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve 

sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler  belli istekliler 

arasında ihale usulü ile ya ılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde 
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ise ayrıca kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ihale daveti ve/veya 

ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen 

düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar 

arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.  

(4) İstekliler  yeterlik başvurularının veya tekliflerin 

sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin 

idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir. 

(5) Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre 

ya ılan ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme 

kriterlerine göre yeterliği tes it edilen istekliler tarafından, ihale 

konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi 

hususlar üzerinde ya ılan görüşmeler sonucundaki ihale 

komisyonunun değerlendirmesine ve bu değerlendirmeler sonucunda 

oluşturulan şartları netleştirilmiş teknik şartnameye karşı ya ılacak 

şikayet başvurusu dokümana ilişkin bir başvuru olmakla birlikte, ihale 

tarihinden sonra ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen bir işlem 

olması nedeniyle bu dokümana da istekli sıfatıyla başvuruda 

bulunulabilir. 

(6) İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet 

başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine 

kadar ya ılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik 

başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 

uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Teklif mektubunda ihale 

dokümanının tamamen okunu  kabul edildiğinin belirtilmesi, 

zorunludur.  hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif 

mektu larında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyu  kabul 

ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş 
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olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale 

dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamaz.  

Şikayet ba vuru süresi 

MADDE 4 – (1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet 

başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday 

veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların 

farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen 

günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre 

ya ılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün 

içinde ihaleyi ya an idareye ya ılır. 

(2) Süreler   

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı 

ya ılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde 

veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması 

halinde son ilan tarihini,  

b) n yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan 

hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında 

ihale usulü ile ya ılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale 

dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda 

ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, 

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı ya ılacak 

başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut 

farkına varılmış olması gerektiği tarihi, 

ç) ikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği 

veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması 

halinde ise bu sürenin bitimini,  
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d) İhalenin i tali kararına karşı ya ılan itirazen şikayet 

başvurularında ise i tal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı 

tarihi, 

izleyen günden itibaren başlar. 

(3) Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) ve (3) 

numaralı alt bentleri uyarınca ilanın Kamu İhale Bülteninde 

yayımlanmasının zorunlu olduğu hallerde, ilanın Kamu İhale 

Bülteninde yayım tarihi, aynı bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca 

işin ve/veya ihalenin ya ılacağı yerde yayımlanması zorunlu olan 

ilanlarda ilk yayımlanan gazetedeki yayım tarihi ikinci fıkranın (a) 

bendindeki ilk ilan tarihi olarak esas alınır.  

(4) Diğer yandan, Kanunun EK MA E 1  hükmü uyarınca 

Elektronik Kamu Alımları latformu, Kurum tarafından kurulduktan 

sonra, işin ve/veya ihalenin ya ılacağı yerde yayımlanması zorunlu 

olan ilanların aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları latformunda 

da yayımlanması halinde, ilanın Elektronik Kamu Alımları 

latformunda yayım tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilecektir.  

(5) Tatil günleri sürelere dahil olu , sürenin son gününün tatil 

gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün 

bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına 

yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş 

günü öncesine kadar ya ılması zorunludur.  

(6) İdari izin günleri resmi tatil günü olarak sayılmadığından, 

idari izin günleri iş günü olarak dikkate alınır. 

(7) Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale 

dokümanına ilişkin şikayetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki 

süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş 
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günü öncesine kadar ya ılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre 

şikayetlerin en geç  

a) İhale veya son başvuru tarihi azartesi günü olan 

ihalelerde, bir önceki Salı günü, 

b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir 

önceki Çarşamba günü, 

c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan 

ihalelerde, bir önceki erşembe günü, 

ç) İhale veya son başvuru tarihi erşembe günü olan 

ihalelerde, bir önceki Cuma günü, 

d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, 

bir önceki azartesi günü, 

mesai saati bitimine kadar ya ılması gerekmektedir.Ancak ihale 

tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil 

günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak 

iş günleri üzerinden hesabının ya ılması gerekmektedir. 

(8) İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda 

bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen 

şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez. 

(9) Kanunun 41 inci maddesinde ihale sonucunun, ihale 

kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç 

gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif 

veren bütün isteklilere bildirileceği ve ihale sonucunun bildiriminde, 

tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 

gerekçelerine de yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Kesinleşen 

ihale kararında tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun 

bulunmama gerekçelerine yer verilmemesi halinde, tekliflerinin 

değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı 
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ya ılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin 

bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin 

hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, karar 

gerekçelerinin bildirildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.  

(10) İhale sonucunun gerekçesiz olarak bildirilmesi 

durumunda usulüne uygun olarak ihale sonucu bildirilmiş 

olmayacağından, idarenin bu aşamadan sonraki işlemleri usulüne 

uygun olarak gerçekleştirebilmesi ekonomik açıdan en avanta lı teklif 

sahibi dışındaki bütün isteklilere tekliflerinin uygun bulunmama 

gerekçesini ayrıca bildirmesi ile mümkün olacaktır. Bu durum ihale 

sürecinin uzamasına neden olacağından idarelerce kesinleşen ihale 

kararında gerekçenin bildirilmesi önem arz etmektedir.  

(11) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, idareye ya ılan 

şikayet başvurusunun usulüne uygun olarak sözleşmenin 

imzalanmasından önce ya ılmış olması gerekmektedir. Kanunun 46 

ncı maddesi uyarınca, ihale dokümanında sözleşmelerin notere tescil 

ettirilmesi ve onaylattırılmasının öngörülmesi halinde, noterin onay 

tarihi sözleşme tarihi olarak kabul edilir. 

(12) iğer taraftan ihale sonucunun bütün isteklilere 

bildiriminden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) 

bentlerine göre ya ılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer 

hallerde on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağından, bu 

sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanmış olması, şikayet ve 

itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına engel teşkil etmez.  

(13) (De i ik: 24/09/2013–28775 R.G. /1.md.; De i ik: 

07/06/2014–29023 R.G. /1.md., Geçerlilik:19/02/2014)Başvurular 

idareye ya ılacak şikayetlerde ihaleyi ya an idareye elden veya osta 

yoluyla ya ılır. İhaleyi ya an idare dışındaki idari mercilere ya da 
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yargı mercilerine ya ılan başvurular, bu merciler tarafından ihaleyi 

ya an idareye gönderilmesi halinde dikkate alınır. Bu durumda 

şikayet dilekçesinin ihaleyi ya an idare kayıtlarına girdiği tarih 

başvuru tarihi olarak kabul edilir. osta yoluyla ya ılan başvurularda 

ostada geçen süreler dikkate alınmaz. Kanunun 54 üncü maddesinde 

şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce 

tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörüldüğünden, bir 

hak kaybına uğranılmaması bakımından dava açılmadan önce şikayet 

ve itirazen şikayet aşamalarının tamamlanması başvuru sahi leri için 

önem arz etmektedir.  

(14) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya 

idareye ya ılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar 

alınmadan veya on günlük karar verme süresi beklenilmeden 

doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, 

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu 

başvurular, ilgili idareye gönderilir. Bu durumda, dilekçenin idare 

kaydına alındığı tarih şikayet tarihi olarak kabul edilir. Ancak, aynı 

iddialarla hem idareye hem de Kuruma ya ılan başvurularda süre, 

idare kayıtlarına giren ilk başvuru dilekçesine göre belirlenir.  

Ba r ların e il n rları 

  – (1) ikayet başvurularının taşıması gereken 

şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre dilekçede  başvuru sahibinin ve 

varsa vekil ya da temsilcisinin  adı, soyadı veya unvanı, adresi ( )1ve 

																																																													
107/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı esmi azete de yayımlanarak 
1/1/2015 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Başvurular 

akkında Tebliğde eğişiklik Ya ılmasına air Tebliğ in 2 nci 
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faks numarası ile imzası, ihaleyi ya an idarenin ve ihalenin adı veya 

ihale kayıt numarası, başvuru konusunun farkına varıldığı veya 

bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebe leri ve dayandığı deliller 

belirtilmelidir.  

(2) ygulamada başvuru sahi lerinin dilekçelerinde yukarıda 

belirtilen bazı bilgilere yer vermediği görüldüğünden, ilgililerin 

yararlanmasına yönelik olarak hazırlanan dilekçe örneklerine bu 

Tebliğin ekinde yer verilmiş olu  ilgililerin uygun dilekçe örneklerini 

kullanmaları, başvurularının zamanında ve doğru olarak ya ılması 

bakımından önem arz etmektedir (EK:1, 2). İlgililer, Yönetmeliğin 8 

inci maddesinde belirtilen bilgileri içermesi kaydıyla bu örnekler 

dışındaki dilekçeler ile de başvuruda bulunabilir. 

(3) (De i ik: 17/07/2010-27644 R.G./2 md) Ayrıca dilekçeye 

başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza 

beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya 

sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı 

veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. 

Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı 

içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz 

konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun 

olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya 

istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya 

istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne 

uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili 

olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı 

veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet 

																																																																																																																																			
maddesi ile , varsa bildirime esas elektronik osta adresi  ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 



203

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	 	

başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday 

veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil 

tarafından şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin 

tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair 

belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikayet yoluna başvuru yetkisini 

içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması 

gerekmektedir. iğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması 

durumunda, bu kişi tarafından ya ılan başvurularda imza 

beyannamesinin sunulması zorunlu değildir. 

(4) rtak girişim adına ya ılacak şikayet veya itirazen şikayet 

başvurularının, ilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi 

verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından ya ılması 

zorunludur. Temsil yetkisine sahi  olmayan özel ortak tarafından 

şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru süresinin sonuna 

kadar ilot/koordinatör ortağın şikayete katılması veya özel ortağa 

temsil yetkisi vermesi gerekmektedir. ikayet başvurularının ilot 

ortak/koordinatör ortak tarafından ya ılması halinde ortak girişim 

beyannamesinin veya sözleşmesinin, temsil yetkisi verilen özel ortak 

tarafından ya ılması halinde ise ortak girişim beyannamesi veya 

sözleşmesi ile temsile yetkili olunduğuna dair belgenin şikayet 

dilekçesine eklenmesi zorunludur. Bu belgelerin şikayet dilekçesine 

eklenmemesi veya temsil yetkisine sahi  olmayan özel ortak 

tarafından şikayet başvurusunda bulunulması halinde eksikliklerin 

giderilmesi için başvuru süresinin sonuna kadar beklenir. Ancak aday 

veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu 

belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu 

belgeler sunulmamış olsa da başvuru usulüne uygun olarak ya ılmış 

bir başvuru olarak kabul edilir. 
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(5) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi 

tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçeyle 

şikayet başvurusunda bulunulamaz. Bu nedenle dilekçelerde bir başka 

ihaleden söz edilmesi durumunda, şikayetin hangi ihaleye ilişkin 

olduğu ve hangi konunun şikayet edildiğinin açıkça belirtilmesi 

gerekir. 

Şikayet ba r  erine a ıla a  i le ler e in ele e  

MADDE 6 – (1) ikayet dilekçesinin derhal kaydı ya ılarak 

kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır.  le  -

  r rl   İdareye verilen şikayet 

dilekçesi taranarak EKA a da kaydedilir. ilekçeye eklenen bütün 

belgeler  belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotoko i vb. 

olduklarını gösteren iki nüsha dizi usulası ile birlikte sunulur.  

(2) İdare tarafından dizi usulası ekindeki bilgi ve belgelerin 

dizi usulasında belirtilen şekilde olu  olmadığı kontrol edilerek, 

belirtilen şekilde olması halinde dizi usulalarına  ekler dizi 

usulasında belirtilen şekildedir  şerhi düşülerek teslim alan idare 

görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri 

verilir. osta yoluyla ya ılan başvurularda dizi usulasına eklerin dizi 

usulasında belirtilen şekilde olu  olmadığına ilişkin şerh düşülür. 

(3) Ayrıca elden ya ılan başvurularda başvuru sahibine kayıt 

tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.  

(4) ikayet başvurusunun süresinde ya ılmadığı veya başvuru 

sahibinin şikayet ehliyetinin bulunmadığı hallerde başvurusunun 

reddine karar verilir. 

(5) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen ve dilekçe ile 

ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet 

başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar 
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başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin bu süre sonuna 

kadar giderilmemesi durumunda ise şikayet başvurusunun reddine 

karar verilir. İdare tarafından dilekçedeki eksikliklerin bildirilmesi 

zorunluluğu bulunmadığından, başvurunun şekil şartlarına uygun 

olarak ya ılması önem arz etmektedir.  

(6) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, 

başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi 

içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen 

günden itibaren on gün geçmedikçe idarece sözleşme imzalanamaz. 

Bu sürenin bitimini izleyen günden(on birinci günden) itibaren 

Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulu  bulunmadığı 

Kurumun internet sayfasından sorgulanmadan, Kuruma itirazen 

şikayet başvurusu ya ılmış ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla 

sonuçlandırılmadan idare tarafından sözleşme imzalanamaz. 

(7) Bu çerçevede, idareye bir şikayet başvurusunda 

bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce Kuruma 

itirazen şikayet başvurusunda bulunulu  bulunulmadığını Kurumun 

.ihale.gov.tr adresinde yer alan şikayet sorgulama  bölümünden 

sorgulaması gerekmektedir. 

(8) Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik itirazen şikayet 

başvurusunda bulunulması halinde, Kurum tarafından başvuru 

sonuçlandırılmadan başvuruya konu kısım/kalem veya grubun 

sözleşmesi imzalanamaz. İtirazen şikayet başvurusuna konu 

edilmeyen diğer kısım/kalem veya gru lar yönünden ise Kamu İhale 

enel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde her bir kısım/kalem veya 

gru  için ayrı sözleşme ya ılmasının mümkün olması kaydıyla, bu 

kısım/kalem veya grubun sözleşmesi imzalanabilir.  
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(9) Kanunun 55 inci maddesinde 20/11/2008 tarihli ve 5812 

sayılı Kanunla ya ılan değişiklik ile, şikayet sunulduktan sonra ihale 

yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale 

işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmasına ve bu karar 

üzerine sözleşmenin imzalanmasına imkan veren hüküm yürürlükten 

kaldırıldığından, idarelerce ivedilik ve kamu yararı bulunması 

nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınarak 

sözleşmenin imzalanması mümkün bulunmamaktadır. 

Şi a etin n lan ırıl a ı  

MADDE 7 – (1) ikayet başvuruları üzerine idare tarafından 

ya ılacak inceleme ihale yetkilisince bizzat ya ılabileceği gibi ihale 

yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla ra ortör tarafından 

da ya ılabilir. İhale komisyonu üyeleri de ra ortör olarak 

görevlendirilebilir. Ya ılacak inceleme sonucunda, ihale yetkilisi veya 

usulüne uygun olarak yetki devri ya ılmış kişi tarafından gerekçeli 

olarak ikinci fıkrada belirtilen kararlardan biri alınır. 

(2) ikayet üzerine idare tarafından ya ılan inceleme 

sonucunda gerekçeli olarak  

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve 

düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tes it edilmesi 

halinde ihalenin i taline, 

b) üzeltme ya ılması yoluyla giderilebilecek ve ihale 

sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, 

düzeltici işlem belirlenmesine, 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, 

usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete 

konu işlemlerde ihalenin i talini veya düzeltici işlem belirlenmesini 
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gerektirecek hukuka aykırılığın tes it edilememesi hallerinde 

başvurunun reddine, 

karar verilir. 

 

(3) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, il n ya ıldıktan 

sonra ihale dokümanında değişiklik ya ılmaması esas olu , ilan 

ya ıldıktan sonra, ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya 

işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar 

veya eksikliklerin tes it edilmesi ve dokümanda değişiklik 

ya ılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebe  ve 

zorunluluklar bir tutanakla tes it edilerek önceki il nlar geçersiz 

sayılır ve iş yeniden aynı şekilde il n olunur. 

(4) Ancak, il n ya ıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını 

veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik 

hatalar veya eksikliklerin idarece tes it edilmesi veya istekli 

olabilecekler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale 

dokümanın ilana yansımayan hükümlerine ilişkin olarak 

değişikliklerin ya ılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, 

ya ılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir arçası 

olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin son teklif verme 

gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 

şekilde ihale dokümanı satın alanların tamamına gönderilmesi 

gerekmektedir.  

(5) İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayet 

başvurularının idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce 

sonuçlandırılması esastır. 

(6) İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet 

başvurularında  
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a) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre 

olan hallerde  idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi 

sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin 

bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle 

ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler ya ılır. Bu 

durumda düzenlenen zeyilnamenin ihale veya son başvuru gününden 

en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde 

doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam 

edilir. 

b) Zeyilnamenin istekli olabileceklere tebliğini sağlama 

açısından ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalan 

hallerde  idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, 

tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin 

bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle 

ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler ya ılır. Bu 

durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on 

gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak 

şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 

en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname doküman satın alanların 

tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir. 

 

(7) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre 

kalan hallerde önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği 

gibi, dokümanda değişiklik ya an zeyilname ile de ertelenebilir. 

Birden fazla zeyilname ya ılan hallerde, her zeyilname ihale veya son 
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başvuru tarihinden on gün öncesinde doküman satın alanların 

tamamına bildirilir. 

(8) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu 

düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, 

yeniden teklif verme imkanı sağlanır.  

(9) Ancak, zeyilname ile ya ılan değişiklik nedeniyle ilanda 

da değişiklik ya ılması gereken hallerde, ilanda düzeltme ya ma 

süresi geçmiş ise Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca yeniden ilan 

ya ılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. 

(10) İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi 

ya arak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi 

ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini 

izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik 

dokümanına yönelik başvuru sonucunda alınan kararlar aday, istekli 

ve istekli olabileceklere bildirilirken, başvuruların veya tekliflerin 

sunulması, değerlendirilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesi veya 

ihalenin sonuçlandırılması işlemlerine karşı ya ılacak şikayet 

başvuruları sonucunda alınan kararlar istekli olabileceklere 

bildirilmez. Ancak, ilan veya dokümanda yer alan düzenlemeler veya 

bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara 

karşı ya ılan başvurularda aday veya isteklilerin yanında istekli 

olabileceklere de bildirim ya ılır. Son bildirim tarihini izleyen günden 

itibaren süresi içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdiği işlemler yerine 

getirilir.  
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(11) ikayet üzerine verilen kararlar, Yönetmeliğin 24 üncü 

maddesinde yer alan tebligat ve bildirim esaslarına göre bildirilir. 

(…)1 

(12) (De i ik: 07/06/2014–29023 R.G./3.md., Yürürlük: 

1/1/2015) Ya ılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ve faks ile 

ya ılan bildirimlerde faksın gönderildiği tarih ile gönderilen yazı 

içeriğini de gösteren belgelerin ihale işlem dosyası içerisinde 

muhafaza edilmesi ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması 

halinde bu belgelerin ihale işlem dosyası ka samında Kuruma 

gönderilmesi gerekmektedir.  

(13) Bu çerçevede, (…)2faks ile ya ılan bildirimlerde iletim 

raporu ile birlikte gönderilmiş olan metnin faks makinesinin 

hafızasından çıkarılması ve idare yetkilisi tarafından imzalanması, 

usulüne uygun bildirim ya ıldığının is atı açısından idareler için 

önem arz etmektedir. 

																																																													
107/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı esmi azete de yayımlanarak 
1/1/2015 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Başvurular 

akkında Tebliğde Değişiklik Ya ılmasına air Tebliğ in 3 üncü 
maddesi ile Elektronik osta yoluyla veya faks ile ya ılan 
bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde ya ılan 
bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi 
zorunludur. Aksi takdirde bildirim ya ılmamış sayılır. Teyit işleminin 
gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektu la 
bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.  cümleleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
207/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı esmi azete de yayımlanarak 
1/1/2015 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Başvurular 

akkında Tebliğde Değişiklik Ya ılmasına air Tebliğ in 3 üncü 
maddesi ile elektronik osta yoluyla ya ılan bildirimlerde elektronik 

ostanın bilgisayar çıktısı,  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(14)(De i ik: 03/05/2011- R.G.27923/2 md) ikayet 

başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara 

uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler 

bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak 

doğrudan Kuruma yaparlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İtirazen Şikayet Ba r  e n ları 

 

İtirazen ikayet ba vurusu 

MADDE 8 – (1) İdareye ya ılan şikayet başvurusu üzerine 

idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük 

süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya 

şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin 

i tali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet 

başvurusunda bulunulabilir. 

(2) İhalenin i tali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler 

itirazen şikayete konu edilebilir:  

a) ikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet 

dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir 

nedenle idare tarafından alınan i tal kararları. 

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun 

reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra 

idare tarafından alınan i tal kararları. 

(3) erhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu 

olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin i tali kararlarına karşı 

Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu 

kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir. 
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İtirazen ikayet ba vurusunda bulunabilecekler 

MADDE 9 – (1) İhale işlemleriyle ilgili bir hak kaybına veya 

zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia 

eden aday veya istekliler ile istekli olabilecekler, idareye şikayet 

başvurusunda bulunduktan sonra süresi içinde Kuruma itirazen şikayet 

başvurusunda bulunabilir. Ancak, şikayet veya itirazen şikayet üzerine 

alınan ihalenin i taline ilişkin işlem ve kararlara karşı idareye 

başvurmadan doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunulabilir.  

(2) İstekli olabilecekler  ön yeterlik ve/veya ihale 

dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön 

yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya 

bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar 

hakkında başvuruda bulunabilir.  

 (3) Adaylar  belli istekliler arasında ihale usulü ile ya ılan 

ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve 

sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler  belli istekliler 

arasında ihale usulü ile ya ılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde 

ise ayrıca kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ihale daveti ve/veya 

ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen 

düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar 

arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.  

 (4) İstekliler  yeterlik başvurularının veya tekliflerin 

sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin 

idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir. 

 (5) İdareye şikayet başvurusunda bulunmayan aday veya 

istekliler, şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı karar kendilerine 

de bildirildiğinden, bu kararlardan bir hak kaybına veya zarara 
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uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla ve 

şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kararda belirtilen hususlarla 

sınırlı olarak doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunabilir.  

(6) lga ı ra  e i i  –    

e erlili   

İtira en i a et a r ların a re 

  – (1) İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde 

idareye ya ılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların 

bildirimini izleyen tarihten veya on günlük ceva  verme süresi içinde 

idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini 

izleyen tarihten itibaren şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin 

i taline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı ya ılacak 

başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ya ılmalıdır.  

(2) Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük ceva  verme 

süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu 

sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün 

içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, 

idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma 

itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.  

 (3) Ayrıca, idarece on günlük karar verme süresi içinde karar 

alınmakla birlikte bu kararın on günlük süre geçtikten sonra başvuru 

sahibine bildirildiği hallerde, kararın bildirildiği veya en geç tebliğ 

edilmiş sayıldığı tarihten itibaren de süresi içerisinde Kuruma 

başvuruda bulunulabilir. 

(4) İdareye ya ılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan 

daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen ceva lar başvuru 

süresini yeniden başlatmaz. 
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 (5)(Ek: De i ik: 07/06/2014–29023 R.G. /5.md., 

Geçerlilik:19/02/2014)İtirazen şikayet başvuruları Kuruma elden 

veya osta yoluyla ya ılır. Kurum dışındaki idari mercilere ya da 

yargı mercilerine ya ılan başvurular, bu merciler tarafından Kuruma 

gönderilmesi halinde dikkate alınır. Bu durumda itirazen şikayet 

başvurusunun Kurum kayıtlarına alındığı tarih, başvuru tarihi olarak 

kabul edilir. osta yoluyla ya ılan başvurularda, ostada geçen süreler 

dikkate alınmaz. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde şikayet ve 

itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu 

idari başvuru yolu olarak öngörüldüğünden, bir hak kaybına 

uğranılmaması bakımından dava açılmadan önce şikayet ve itirazen 

şikayet aşamalarının tamamlanması başvuru sahi leri için önem arz 

etmektedir 

İtirazen ikayet ba r ların a aranıla a  e il n rları 

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer verilmesi gereken 

asgari bilgiler, beşinci fıkrasında ise dilekçeye eklenmesi gereken 

zorunlu belgeler sayılmıştır. 

(2) (De i ik: 17/07/2010-27644 R.G./3 md)İtirazen şikayet 

başvuru dilekçesinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

sayılan asgari bilgilerin yanısıra  başvuru bedelinin ve Bakanlar 

Kurulu tarafından başvuru teminatı alınmasına karar verilmesi 

durumunda başvuru teminatının Kurum hesa larına yatırıldığına dair 

belgenin,(Ek ibare: 25/01/2017-29959 R.G./1 md.)idareye verilen 

şikayet dilekçesinin bir örneğinin, varsa şikayete idarece verilen 

cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair 

belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim 

beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret 
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sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin 

eklenmesi gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu 

kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından itirazen 

şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek 

sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair 

belgelerde, ihalelere yönelik olarak itirazen şikayet yoluna başvuru 

yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması 

gerekmektedir. iğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması 

durumunda bu kişi tarafından ya ılan başvurularda imza 

beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.  

 

(3) İtirazen şikayet başvurusunun avukat aracılığı ile 

ya ılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci 

maddesinde yer alan Avukatlarca vek letname sunulan merciler, ul 

ya ıştırılmamış veya ulu noksan olan vek letname ve örneklerini 

kabul edemez. erektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre 

içinde ul tamamlanmadıkça vek letname işleme konulamaz.  hükmü 

gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro ulu 

ya ıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş 

vekaletnameler işleme konulmayacaktır.  

 (4) rtak girişim adına ya ılacak şikayet veya itirazen 

şikayet başvurularının, ilot ortak/koordinatör ortak veya temsil 

yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından ya ılması 

zorunludur. Temsil yetkisine sahi  olmayan özel ortak tarafından 

şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru süresinin sonuna 

kadar ilot/koordinatör ortağın şikayete katılması veya özel ortağa 

temsil yetkisi vermesi gerekmektedir. ikayet başvurularının ilot 

ortak/koordinatör ortak tarafından ya ılması halinde ortak girişim 
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beyannamesinin veya sözleşmesinin, temsil yetkisi verilen özel ortak 

tarafından ya ılması halinde ise ortak girişim beyannamesi veya 

sözleşmesi ile temsile yetkili olunduğuna dair belgenin şikayet 

dilekçesine eklenmesi zorunludur. Bu belgelerin şikayet dilekçesine 

eklenmemesi veya temsil yetkisine sahi  olmayan özel ortak 

tarafından şikayet başvurusunda bulunulması halinde eksikliklerin 

giderilmesi için başvuru süresinin sonuna kadar beklenir.  

(5) 5812 sayılı Kanun ile Kanunun 53 üncü maddesinde 

ya ılan değişiklikle itirazen şikayet başvuru bedelleri yeniden 

belirlenmiştir. Bu çerçevede 4/1/2009 tarihi ve sonrasında Kuruma 

ya ılacak itirazen şikayet başvurularının, ihalenin yaklaşık maliyeti 

esas alınarak belirlenen başvuru bedelleri üzerinden ya ılması 

gerekmektedir. İlanda veya dokümanda itirazen şikayet başvuru bedeli 

belirtilmeyen hallerde, Kanunun 53 üncü maddesinin ( ) fıkrasının (2) 

numaralı bendine göre hesa lanacak başvuru bedeli, .ihale.gov.tr 

adresinin Kamu Satın Alma latformu bölümünde İhale Kayıt 

Numarası üzerinden ya ılacak sorgulama yoluyla öğrenilebilir.  

(6) Başvuru bedelinin beşinci fıkra çerçevesinde tes it 

edilemediği hallerde, başvuru bedeli 4734 sayılı Kanunun 53 üncü 

maddesinin ( ) fıkrasının 2 numaralı bendinde işin mal veya hizmet 

alımı ya da ya ım işi olmasına göre belirlenen en yüksek tutar 

üzerinden yatırılır ve itirazen şikayet incelemesi sırasında yaklaşık 

maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan tutar Kurum tarafından başvuru 

sahibine iade edilir. Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin 

verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, 

başvuru bedeli to lam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya 

konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tes it edilen 

tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir. 
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(7) Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8 inci ve 16 

ncı maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması 

ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması halinde, başvuru sahibi 

veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru 

süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler 

Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanır. 

(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) 

bendinde başvurunun konusu, sebe leri ve dayandığı delillerin 

başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, 

başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, 

mevzuata aykırı bulunma sebe leri ile birlikte gösterilmesi 

gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka 

aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi 

soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 

inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin 

sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

K r  tara ın an a ıla a  i le ler  

MADDE 12 – (1) osta yoluyla veya bizzat ya ılan 

başvurular Kurumun genel evrak birimi tarafından derhal kayda 

alınarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Elden ya ılan 

başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren 

imzalı bir alındı belgesi verilir.  

(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye 

ya ılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on 

günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen 

şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci 
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maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye 

gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye ya ılan 

şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma ya ılan 

başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen 

şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması 

nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru 

konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması 

halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye 

başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz. 

n in ele e n ları a ı ın an a ıla a  in ele e  

MADDE 13 – (1) Kanunun 54 üncü maddesinin dokuzuncu 

fıkrası uyarınca şekil eksiklileri içeren ve henüz başvuru süresi 

dolmamış olan başvurulardaki şekil eksikliklerin Kurum tarafından 

bildirimi zorunluluğu bulunmadığından, henüz başvuru süresi 

dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında hangi hususların eksik 

olduğu Kurumun .ihale.gov.tr adresinden taki  edilebilir ve 

başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi 

tarafından giderilebilir.  

(2) İtirazen şikayet başvurusundaki şekil eksikliklerine 

yönelik olarak Kurumun internet sitesinde belirtilen eksikliklerin 

başvuru sahibi tarafından başvuru süresi dolmadan önce Kurum 

kayıtlarına girecek şekilde tamamlanması ve eksikliklerin 

giderilmesine yönelik dilekçelerde bu hususların açıkça belirtilmesi 

gerekmektedir.  

(3) Ya ılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına 

aykırı olmadığının tes it edilmesi durumunda, şikayetin esasının 

incelenmesine geçilerek idareden gerekli görülen bilgi ve belgeler 

veya ihale işlem dosyası daire başkanlığı tarafından istenir. Kanunun 
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53 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan Kurum, görevlerinin 

yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve 

kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin 

istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.  hükmü gereğince Kurum 

tarafından istenilen bilgi ve belge veya ihale işlem dosyasının, ihale 

yetkilisince veya görevlendireceği memur tarafından aslı gibidir  

onaylı ve imzalı suretlerinin dizi usulasıyla birlikte belirtilen süre 

içinde gönderilmesi zorunludur. 

(4) ygulamada idareler tarafından ihale işlem dosyalarının 

asıllarının gönderildiği görülmekte olu , ihale işlemlerinin mümkün 

olan en kısa sürede tamamlanmasını ve gerekli görülen bilgi ve 

belgeler veya ihale işlem dosyasının bir nüshasının Kurumda 

saklanmasını teminen belge asılları yerine onaylı suretlerin 

gönderilmesi gerekmektedir. 

K r  tara ın an in ele e 

MADDE 14 – (1) Kurum, itirazen şikayet başvurularını 

başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda 

belirlenen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele 

ilkesinin ihlal edili  edilmediği yönlerinden inceler. 

(2) İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine 

alınan ihalenin i tali işlemine karşı ya ılacak itirazen şikayet 

başvuruları ise idarenin i tal gerekçeleriyle sınırlı incelenir. (Ek: 

03/05/2011-    2 nci maddenin üçüncü ve dördüncü 

fıkraları ka samında ihalenin i tali işlemi ile birlikte başvuru veya 

teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı ya ılan 

başvurular, idarenin i tal gerekçesi ve bu gerekçeye dayanak teşkil 

eden ve başvuruya konu edilen değerlendirme işlemi yönünden 

incelenir. 



220

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	 	

(3) Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule 

uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan 

feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun 

inceleyi  sonuçlandırmasına engel teşkil etmez. Bununla birlikte 

şikayet başvurusu üzerine on gün içinde kendisine herhangi bir karar 

ulaşmayan başvuru sahibinin, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunmasından sonra idarece şikayet başvurusunun uygun 

görüldüğüne ilişkin karar alındığını ve buna ilişkin tesis edilen işlemin 

de başvuru sahibince uygun görüldüğünü belirtmek suretiyle itirazen 

şikayetinden vazgeçmesi feragat sayılmaz. 

(4) Kurum, Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine 

göre ya ılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan 

ihalenin i tal edilmesi kararına karşı ya ılacak itirazen şikayet 

başvurularına ilişkin nihai kararını, istenilen bilgi ve belgeler ile ihale 

işlem dosyasının Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren on iş 

günü içinde, diğer itirazen şikayet başvurularında yirmi gün içinde 

verir. 

(5) Kanunun 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasının Kurum, 

gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla 

ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile 

gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir.  hükmü uyarınca Kurum, 

gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla 

ilgili bilgi ka samında, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel 

kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İtirazen Şi a et erine lınan Kararlar e n ları 

 

K r l tara ın an erile e  ararlar 

MADDE 15 – (1) İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul 

tarafından gerekçeli olarak  

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve 

düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tes it edilmesi 

halinde ihalenin i taline, 

b) İdare tarafından düzeltme ya ılması yoluyla giderilebilecek 

ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan 

durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, 

usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu 

işlemlerde ihalenin i talini veya düzeltici işlem belirlenmesini 

gerektirecek hukuka aykırılığın tes it edilememesi veya itirazen 

şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında 

bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, 

karar verilir.  

(2) Ayrıca, başvuru teminatı yatırılan hallerde başvuruya konu 

hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen 

şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatının gelir 

kaydedilmesine de karar verilir.  

 (3) Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tes it edilen 

aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği 

ya ılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar 

verilir. 
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 (4) İhalelere karşı ya ılan itirazen şikayet başvurularının 

incelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda 

tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar 

verilebilir. inleme to lantısı ya ılmasına karar verilmesi halinde 

Kurul tarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar ile 

ilgililere bildirilir. 

Kararların g lan a ı 

  – (1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan 

Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek 

zorundadır. 

 (2) (De i i  -    ukuki 

durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış 

uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen 

şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma ya arlar. 

(3) Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması 

halinde ilgililer tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulabilir. 

K r l ararlarına ar ı a r  

  – (1) 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi 

uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu 

edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul 

kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda 

bulunulmaması önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 



223

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	 	

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çe itli ve Son Hükümler 

 

r rl ten al ırılan e at 

MADDE 18 – (1) 3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı esm  

azete de yayımlanan İhalelere Yönelik Ya ılacak Başvurular 

akkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  

Bil iri  e a ları 

Geçici madde-1 

(1) 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine 5812 sayılı 

Kanunun 14 üncü maddesiyle getirilen değişiklik ile ihale sonucunun 

isteklilere iadeli taahhütlü bildiriminde, mektubun ostaya verilmesini 

taki  eden yedinci günün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacağına 

ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış, 4734 sayılı Kanunun 65 inci 

maddesinde 5812 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle ya ılan 

değişiklik ile, aday, istekli ve istekli olabileceklere iadeli taahhütlü 

mektu la ya ılacak her türlü bildiriminde mektubun ostaya 

verilmesini taki  eden yedinci günün ilgiliye tebliğ tarihi sayılacağı 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 5812 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinin yürürlüğe gireceği 5/3/2009 tarihine kadar ihale 

sonucunun isteklilere iadeli taahhütlü bildiriminde mektubun ostaya 

verilmesini taki  eden yedinci gününün değil, fiili bildirim tarihinin 

esas alınması gerekmektedir. Aksi bir uygulamanın, imzalanan 

sözleşmelerin usule aykırı imzalanmış duruma düşmesine neden 

olabileceği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

(2) Kanunun 65 inci maddesinde ya ılan değişiklik ile 

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi ile yürürlüğü düzenlenen 



224

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	 	

hükümlerin yürürlüğe gireceği 5/3/2009 tarihine kadar ya ılacak 

bildirimler ile tebligatlarda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre işlem ya ılması gerekmektedir. 

Mevcut ba vurular 

Geçici madde-2 

(1) 5/1/2009 tarihinden önce ya ılmış olan başvurular ile 

başlatılmış incelemeler hakkında 3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı 

esm  azete de yayımlanan İhalelere Yönelik Ya ılacak Başvurular 

akkında Tebliğ hükümleri uygulanır. 

 

(Ek: 17/07/2010-27644 R.G./5 md) 2/8/2010 tarihinden 

n e a ıl ı  olan ba vurular 

Geçici madde-3  

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ya ılmış olan 

başvurular ile başlatılmış incelemeler hakkında başvuru tarihinde 

yürürlükte olan Tebliğ hükümleri uygulanır. 

Geçi  hükmü 

  GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek madde: 07/06/2014–29023 

R.G./8md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı 

veya yazılı olarak duyurusu ya ılmış olan ihaleler, ilanın veya 

duyurunun ya ıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre 

sonuçlandırılır. 

Geçi  hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek madde: 25/01/2017–29959 R.G./4 

md.)(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareye veya 

Kuruma ya ılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ 

hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
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Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale 

Kurumu Başkanı yürü
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EK-1: ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNE İ 

			 			 	 	 	 	 	 	_	

(İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI) 

                              (İDARENİN ADRESİ) 

Başvuru sahibi 
(Adı-soyadı/Ticaret 

unvanı, adresi ve faks 
numarası) 

TC Kimlik Numarası( erçek Kişi)/ ergi Kimlik 
Numarası (Tüzel Kişi)1 

 

ekili/Temsilcisi 
(Adı-soyadı, adresi ve 

faks numarası) 

İhale Kayıt Numarası (İKN)  

Başvuru konusu ihalenin adı  

ikayet konusu işlemin/durumun farkına 
varıldığı/tebliğ edildiği tarih 2 

 

ikayet konusu işlem ve şikayet nedenleri 

(Bu bölümde şikayet konusu işlemlerin hangi 
yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak 
buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.) 

 

 Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
İhalelere Yönelik Başvurular akkında Yönetmelik uyarınca şikayet başvurumuz 
hakkında inceleme ya ılarak karar verilmesini arz ederim. 

Ad	SOYAD/	Unvan-(Kaşe)	

       İmza 

																																																													
1 rtak girişim adına ya ılacak başvurularda, ortak girişimi oluşturan tüm ortakların TC Kimlik 
Numarası/ ergi Kimlik Numarası bilgisinin belirtilmesi zorunlu olu , bunun için tabloya 
gerektiği kadar satır eklenecektir. 
2 İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya 
bildirildiği tarih olarak belirtilir. n yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan 
hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, danışmanlık hizmet alımı 
ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı 
veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. 
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EKLER : 

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDU UNA DAİR BELGELER 
a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:  

 1- Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir 
belge istenilmeyecektir. 

 2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları 
halinde: ikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren 
vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza 
beyannamesi/ sirküsü 

 3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: ikayet 
başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro ulu 
ya ıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından 
onaylı sureti 

 
 
 

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda: 
 1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması 

halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgelerin aslı 
veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza 
sirküsü 

 2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları 
halinde: ikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir 
noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi 

 3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: ikayet 
başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro ulu 
ya ıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından 
onaylı sureti 

 
II- VARSA İKAYET KONUSU İLE İLGİLİ Dİ ER BİLGİ 

VE BELGELER 
 
NOT:  
1- Başvuru belgeleri veya teklif zarfı ka samında idareye 

verilen ve yukarıda belirtilen hususları içeren belgelerin başvuru 
dilekçesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır.  

2- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi 
tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile 
başvuruda bulunulamaz. 

3- İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik 
başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet 
gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur. 
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EK-2: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNE İ 
 

_ _ / _ _ /201 _ 

KAMU İHALE KURUMUNA 
ANKARA 

Başvuru sahibi (Adı- soyadı /Ticaret unvanı, adresi ve faks 
numarası) 

TC Kimlik Numarası ( erçek Kişi) / 
ergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)1 

 

ekili/Temsilcisi (Adı- soyadı, adresi ve faks numarası) 
İhaleyi ya an idare ve adresi  

İhale Kayıt Numarası (İKN)   

İtirazen şikayet konusu ihalenin adı  

İhale dokümanı satın alındığı tarih  
İdareye şikayet edilen işlemin 
/durumun farkına varıldığı/tebliğ 
edildiği tarih 2 

 

İdareye şikayet başvurusu tarihi 
(Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet 
başvurusunun tarihi yazılacaktır.  

İdarenin şikayet başvurusu üzerine 
verdiği kararın bildirim tarihi 

(İdareye ya ılan şikayet başvurusu üzerine 
idarenin verdiği kararın başvuru sahibine 
tebliğ edildiği tarih yazılacaktır. İdarece 
ceva  verilmemiş ise bu durum belirtilerek 
başvurudan itibaren 10 günlük sürenin 
bitimini izleyen tarihten itibaren süresi 
içinde Kuruma başvurulmalıdır) 

 (Bu bölümde itirazen şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına 
aykırı olduğu hususu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.) 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular akkında Yönetmelik uyarınca, 
Kurumunuzun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak 
kaydıyla, itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme ya ılarak karar 
verilmesini arz ederim. 

	 	 	 a	

																																																													
1 rtak girişim adına ya ılacak başvurularda, ortak girişimi oluşturan tüm ortakların TC Kimlik 
Numarası/ ergi Kimlik Numarası bilgisinin belirtilmesi zorunlu olu , bunun için tabloya 
gerektiği kadar satır eklenecektir. 
2 İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya 
bildirildiği tarih olarak belirtilir. n yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan 
hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, danışmanlık hizmet alımı 
ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı 
veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. 



229

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARLAR VE DÜZENLEMELER

	 	

EKLER : 
 
I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDU UNA DAİR BELGELER 
 
a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:  
 
1- Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge 

istenilmeyecektir. 
2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: 

ikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren 
vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza 
beyannamesi/ sirküsü 

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: ikayet 
başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro ulu 
ya ıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından 
onaylı sureti 

4- (Ek a ı la a: 25/01/2017-29959 R.G./3 Başvurunun 
ortak girişim tarafından ya ılması halinde: rtak girişim 
beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter 
onaylı sureti, özel ortak tarafından ya ılan başvurularda ise ayrıca 
özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge 

 
b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda: 
 
1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması 

halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgelerin aslı 
veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza 
sirküsü 

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: 
İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir 
noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi 

3- (Ek a ı la a: 25/01/2017-29959 R.G./3 Avukat 
aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda 
bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro ulu ya ıştırılmış 
vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti 

4- (Ek a ı la a: 25/01/2017-29959 R.G./3 Başvurunun 
ortak girişim tarafından ya ılması halinde: rtak girişim 
beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter 
onaylı sureti, özel ortak tarafından ya ılan başvurularda ise ayrıca 
özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge 

 
II- İDAREYE VERİLEN İKAYET DİLEKÇESİNİN BİR 

ÖRNE İ 
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III- İKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN 
BİR ÖRNE İ 

 
IV- BA VURU BEDELİNİN YATIRILDI INA DAİR 

BANKA DEKONTU 
 
(Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun kurumsal hesabının 

bulunduğu T.C. iraat Bankası, akıflar Bankası ve alk Bankasına 
yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmesi 
gerekmektedir.) 

 
V- BA VURU TEMİNATININ YATIRILDI INA DAİR 

BANKA DEKONTU 
 
(Teminat alınacak hallerde başvuru teminatının Kurum 

hesa larına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerekmektedir. ) 
 
VI- İKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA Dİ ER BİLGİ 

VE BELGELER 
 
NOT:  
1- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi 

tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile 
başvuruda bulunulamaz. 
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EK-3: 
Şikâyet Ba vurusu Üzerine İ are ara ın an lına a  

Karar Örne i 
(İ İ  İ İ   

e ligatın a ılı  
e li10 

İadeli taahhütlü mektupla gönderilme tarihi   ¨ Tarih: ../… / 

İmza karşılığı elden teslim tarihi                    ¨ Tarih: ../… / 

Faksla gönderilme tarihi                                 ¨ Tarih: ../… / 

EKAP üzerinden∗gönderilme tarihi                 ¨ Tarih: ../… / 

Ba vuru konusu 
i alenin a ı e i ale 

a ıt n ara ı 

 

İ ale tari i  

İ ale ararının 
na lan ı ı tari  

 

Ba vuru sahibi (Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi) 

e ili e il i i (Adı-soyadı, adresi) 

Ba vuru sahibinin 
e li eti 

(Aday / İstekli / İstekli olabilecek / iğer) 

Ba r  ile e inin 
i are a ıtlarına 
alın ı ı tari  e a ı 

 

Ba r  erine angi 
tari te arar alın ı ı 

 

Varsa ba vuru üzerine 
alınan i er ararlar 

e a ılan i le lerin 
özeti 

(Bu bölümde şikayet başvurusu üzerine, varsa 
ra ortör tayini veya diğer idarelerden bilgi belge 
istenilmesi gibi alınan ara kararlar ve ya ılan 
işlemlerin özetine yer verilecektir.) 
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Ba vuru sahibinin ileri sürdü  i iaların  la ların e i 
a ana larının eti  

 

Ba r  a i inin i ialarının e erlen iril e i  

 

 

Kararın a an ı ı i e e ler  gere eleri e n  

 

Şi etin a lı l n a ı alin e  a ıl a ı gere en elti i i le ler  

 

 

Karara ar ı a r  a ıla ile e  itira  er ii e a vuru süresi11 

 

       

İ ale et ili i 

                                ı  Un anı   

                          İ a ı 

																																																													
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

∗	 	 	 	 	 	 	 	  
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EK-4: Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İli in i i la ı 

 [ halenin adı  ilişkin olarak sunulan şikayet dilekçesi ve ekleri, 
içeriğindeki  belgeleri  gösteren  bir  dizi  usulasıyla  birlikte teslim 
edilmiştir. 

 

ikayet dilekçesi ve ekleri; 

 

 1) ikayet dilekçesi (... sayfa) 

 2) Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler (... sayfa, 
asıl/onaylı/fotoko i) 

 3) .......................................... (... sayfa) dan oluşmaktadır. 

 

Başvuru Sahibinin Teslim Alan 

Adı Soyadı / nvanı İdare Yetkilisi 

İmza               ¨  Dilekçe ve ekindeki belgeler 
dizi pusulunda belirtildiği şekildedir.12 

¨  Dilekçe ekindeki belgeler 
aşağıda belirtilen yönlerden dizi usulunda 
belirtildiği şekilde değildir. 

.............................. 

.............................. 

 Adı S YA  

     Görevi 

      İmza 
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