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SAYFA 

NO 

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAMU İHALE MEVZUATININ 

GENEL ÇERÇEVESİNE 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, idarelerin tüm ihalelerini düzenlemekte 

midir? 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin mülkiyetlerinde 

bulunan taşınır ve taşınmazların satışları ve kiraya vermeleri, 4734 

sayılı Kanuna tabi midir? 

31 

2. Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esas alınarak hazırlanan 

“ikincil mevzuat” hakkında bilgi veriniz.  

33 

3. 4734 sayılı Kanun’da yer alan eşik değerler nasıl tanımlanabilir? Eşik 

değerler ve parasal limitler nasıl güncellenir? 

37 

4. Kamu ihale mevzuatında yaklaşık maliyet nasıl tanımlanmıştır? 

Yaklaşık maliyetin ihale sürecindeki fonksiyonu nedir? 

39 

5. 4734 sayılı Kanun’da yer alan ihale usulleri nelerdir? 40 

6. Çerçeve anlaşma ihaleleri kapsamında alınabilecek mallar nelerdir? 43 

7. Elektronik eksiltme yöntemi nedir? Kamu ihale mevzuatında bu 

yönteme ilişkin olarak yer alan temel düzenlemeler hakkında bilgi 

veriniz. 

44 

8. 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendi 

çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile 

test ve tetkik sarf malzemesi alımları hakkında bilgi veriniz. 

45 

9. Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak tedariklerde yabancı para 

birimiyle alım yapılabilir mi? 

46 

10. İhale yetkilisi kimdir? İhale yetkilisi, ihale komisyonu üyelerini nasıl 

görevlendirir? İhale komisyonunun çalışma ilkeleri nelerdir? 

46 

11. Mal alımı ihalelerinde fiyat dışı unsurlara yönelik olarak kamu ihale 

mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

49 

12. Alternatif teklif nedir? Alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede, 

istenilen sayıda teklif verebilir mi? 

50 

13. Zeyilname nedir? Kamu ihale mevzuatında zeyilnameye ilişkin temel 

düzenlemeler nelerdir? 

52 

14. İhale dokümanı indiren firma, idareden ihale dokümanına ilişkin 

açıklama talep edebilir mi? Açıklama talep edilmesi mümkünse süre 

kıstı/sınırlaması var mıdır?  

55 

15. Birden fazla mal kaleminden oluşan mal alımı ihalesinin, götürü bedel 

teklif alınarak gerçekleştirilmesi mümkün müdür? 

55 

16. Aritmetik hata nedir? Teklif fiyatlarında yuvarlama nasıl yapılır?  56 

17. İdare tarafından ihale dokümanının tamamının veya bir parçasının 

Türkçe hazırlanmadan yabancı bir dilde hazırlanması mümkün müdür? 

58 

18. Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde teklifler 

nasıl değerlendirilmelidir? 

58 

19. İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde belge 64 
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ve bilgi eksikliğinin tamamlatılması konusunda bilgi veriniz. 

20. İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde isteklilerden 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi çerçevesinde nasıl bir açıklama 

isteyebilir? 

65 

21. Tekliflerin geçerlilik süresi ve bu sürenin uzatılmasına ilişkin kamu 

ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler konusunda bilgi veriniz. 

66 

22 EKAP üzerinden yapılan tebligatlar hakkında bilgi veriniz. 67 

23. İhalede teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olursa, ihale iptal edilmek 

zorunda mıdır? 

67 

24. Ekonomik açıdan en uygun tekliflerin birbirlerine eşit olması durumda 

mal alımlarına ilişkin mevzuattaki düzenlemelere göre ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif nasıl belirlenir? 

68 

25. İhale yetkilisi, ihale komisyonunun ihale kararını kaç gün içinde onaylar 

veya ihaleyi iptal eder? 

71 

26. Kesinleşen ihale kararı kaç gün içinde isteklilere bildirilir? 71 

27. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye daveti hakkında bilgi 

veriniz. 

72 

28. Sözleşme imzalanmaya davet edilen istekli tarafından yerine getirilecek 

yasal yükümlülükler hakkında bilgi veriniz. 

72 

29. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalaması için öngörülen 

on günlük sürenin sonuncu gününün ulusal bayram, resmî ve dinî 

bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs veya genel hafta tatiline rastlaması 

durumunda takip eden ilk iş gününde sözleşme imzalanması mümkün 

müdür? 

74 

30. Kamu ihale mevzuatında vergi borcu kabul edilen vergi türleri ve vergi 

borç tutarı nedir? 

75 

31. İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaz ise hangi 

yaptırımlar uygulanır? 

77 

32. Kısmi teklif verilmesine imkân verilen ihalede, ihalenin bir veya birkaç 

kısmı üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaz ise tüm geçici teminatı 

gelir kaydedilir mi? 

77 

33. 4734 sayılı Kanun’da isteklilerin ceza sorumluluğuna ilişkin temel 

düzenlemeler nelerdir? 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesi uyarınca 

kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamama/teklif verememe 

hangi tarihten itibaren başlar? 

78 

34. İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce 

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), 

(c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin olarak sunulan belgelerin, taahhüt 

edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin sözleşme imzalandıktan sonra 

anlaşılması halinde yüklenici yasaklanır mı? Teminatı gelir kaydedilir 

mi? 

79 

35. İdarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme yapılmasındaki 

görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan 

müeyyideler konusunda bilgi veriniz. 

79 

36. 4734 sayılı Kanun’un uygulanmasında kamu görevlilerinin ceza 

sorumluluğu nedir? 

80 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TEMİNATLARA 

İLİŞKİN  SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

37. Kamu ihale mevzuatında teminat olarak kabul edilen değerler nelerdir?   83 

38. Kamu ihale mevzuatında yer alan teminat türleri nelerdir? 84 

39. İsteklinin ortak girişim olması halinde geçici teminat nasıl sunulur? 86 

40. Bankalarca düzenlenen teminat mektubu kıymetli evrak mıdır? 87 

41. İhalede sunulan geçici teminat mektubunda “limit içi” ya da “limit dışı” 

ifadesinin bulunması sebebiyle teklif değerlendirme dışı bırakılması 

mevzuata uygun mudur? 

87 

42. Firmalarca geçici teminat mektuplarının süresi konusunda nelere dikkat 

edilmelidir? 

87 

43. Geçici teminat mektubunun başlığında, “Geçici”, “Teminat”, 

“Mektubu”, “Teminat Mektubu” veya “Geçici Teminat Mektubu” 

ibarelerinin yer almaması sebebiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır 

mı? 

89 

44. Geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adının eksik yazılması 

sebebiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? 

89 

45. Geçici teminat mektubundaki “bankanın adı” ibaresinin olduğu 

boşluğa/yere geçici teminat mektubunu düzenleyen bankanın adı 

yazılmayarak “BANKAMIZ” ibaresinin kullanılması sebebiyle teklif 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

89 

46. İstekli tarafından banka teminat mektubu ile birlikte teyit yazısı 

sunulmak zorunda mıdır? 

90 

47. İdare tarafından ihale mevzuatı çerçevesinde istekli ve yükleniciden 

alınan teminatların haczedilmesi ve üzerine ihtiyati tedbir konulması 

mümkün müdür? 

90 

48. Geçici teminatlar ihalede nasıl sunulur? 90 

49. Belli istekliler arasında ihale usulünde ve 4734 sayılı Kanun’un 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının  (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık 

usulüyle yapılan ihalelerde geçici teminat ne zaman sunulur? 

91 

50. İsteklinin idareden olan alacağının geçici teminat olarak kullanılması 

mümkün müdür? 

91 

51. İstekli tarafından geçici teminat tutarının idarenin banka hesabına 

internetten EFT yoluyla gönderilmesi ve bu gönderinin internet 

çıktısının sunulması kamu ihale mevzuatına uygun mudur? 

92 

52. Kamu ihale mevzuatında kesin teminatların iade edilmesine yönelik 

düzenleme nasıldır? 

92 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MAL ALIMLARINDA 

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERE 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

53. Mal alımı ihalelerinde “iş deneyimini gösteren belgeler” nelerdir? 95 

54. Tüm mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin 

istenilmesi zorunlu mudur? İş deneyimini gösteren belgelerin istenip 

istenmemesi konusunda idarelerin takdir yetkisi var mıdır? 

97 

55. Mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge istenilmesi 

durumunda asgari ve azami oran ya da tutar ne olabilir? 

98 

56. Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde mal alımı 

ihalelerinde iş bitirme belgesini hangi kurum ya da kuruluşlar düzenler? 

99 

57. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar ve TOBB gibi) 

ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen mal satışları, iş 

deneyimi olarak kullanılabilir mi? Kullanılması mümkünse iş 

deneyimini gösteren belge olarak hangi belgeler sunulmalıdır? 

100 

58 Mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin geçerlilik 

süresi nedir? 

100 

59. Teknolojik ürün deneyim belgesi nedir? Mal ve hizmet alımı 

ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge olarak sunulabilir mi? 

101 

60. Tüzel kişinin, ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi kullanmasının 

koşulları nelerdir?   

103 

61. Şirketlerinin birleşmeleri ya da şirketin bölünmesi durumunda iş 

deneyimini gösteren belgeler kullanılabilir mi? 

104 

62. Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195’inci maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılabilir mi? 

106 

63. İş deneyimini gösteren belgelerin tutarının hesaplanmasında, iş artışı ve 

fiyat farkları dikkate alınır mı? 

107 

64. İş deneyimini gösteren belgedeki parasal tutar nasıl güncellenir? 107 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YERLİ İSTEKLİ VE YERLİ MALINA 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

65. Yerli istekli kimdir? 109 

66. Mavi Kart sahibi kişi yerli istekli olarak kabul edilir mi? 109 

67. Mal alımı ihalelerinde, yerli istekli ve yerli malı teklif eden istekliler 

lehine nasıl düzenleme yapılabilir? 

110 

68. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden 

fazla mal kaleminden oluşan ihalenin, kısmi teklife açık olarak 

gerçekleştirilmesi zorunlu mudur? 

111 

69. Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı nasıl uygulanır? 111 

70. Yerli Malı Belgesine ilişkin temel hukuki düzenlemeler nelerdir? Yerli 

Malı Belgesinin başlıca kullanım alanları nelerdir? 

112 
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71. Yerli Malı Belgesinin düzenlenmesi hakkında bilgi veriniz 113 

72. Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aranan 

şartlar nelerdir? 

114 

73. Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak alımlarda, yerli malı teklif eden 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanabilir mi? 

115 

74. Türk Malı Belgesi nedir? Bu belgenin Yerli Malı Belgesi yerine 

kullanılabilmesi mümkün müdür? 

116 

  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ORTAK GİRİŞİME 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

75. Ortak girişime ilişkin kamu ihale mevzuatındaki temel düzenlemeler 

nelerdir? 

119 

76. Kamu ihale mevzuatında iş ortaklığının ortaklarının sorumlulukları 

nelerdir? 

119 

77. İhaleye teklif veren iş ortaklığının pilot ortağının hisse oranının diğer 

ortak/ortaklara eşit olması sebebiyle iş ortaklığının teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

120 

78. İsteklinin iş ortaklığı olduğu durumlarda teklif zarfının yapıştırılan yeri 

kim veya kimler tarafından imzalanmalıdır? Pilot ortak tarafından teklif 

zarfının yapıştırılan yerinin imzalanmaması, teklifin değerlendirme dışı 

bırakılma sebebi midir? 

120 

79. İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak her ihaleye teklif verilmesi mümkün 

müdür? 

121 

80. İhalede, iş ortaklığının ve konsorsiyumun yeterli bulunması, ortakların 

her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğu anlamına gelir mi? 

121 

81. Mal alımı ihalesinde isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan 

her biri, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu 

gösteren belgesini sunmak zorunda mıdır? 

121 

82. İş ortaklığı beyannamesinin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar 

nelerdir? 

122 

83. İş ortaklığı beyannamesindeki eksikliklerin tekliflerin 

değerlendirmesine etkisi nedir? Bu konuya yönelik örnek Kamu İhale 

Kurulu uyuşmazlık kararları var mıdır? 

123 

84. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim 

tutarı nasıl belirlenir? 

126 

85. İhaleye teklif veren iş ortaklığı, daha önce iş ortaklığı olarak yüklenici 

olduğu işe ilişkin iş bitirme belgesini sunmuştur. İş bitirme belgesi nasıl 

değerlendirilmelidir? 

126 

86. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyumun üzerinde kalması halinde, 

sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık/konsorsiyum 

sözleşmesinin idareye verilmesi zorunlu mudur? 

126 

87. Ortak girişimlerin vergi borcuna yönelik düzenleme nedir? 127 

88. İhaleye teklif veren iş ortaklığının ortağının, daha önceki başka bir iş 

ortaklığından vergi borcu olması halinde bu durum vergi borcu olarak 

değerlendirilir mi? 

 

128 
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SORU 

NO 

 

SORU VE ALT SORU İNDEKSİ 

 

CEVAP 

MADDE 

NUMARASI 

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAMU İHALE MEVZUATININ 

GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN  SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, idarelerin tüm ihalelerini 

düzenlemekte midir? 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin 

mülkiyetlerinde bulunan taşınır ve taşınmazların satışları ve 

kiraya vermeleri, 4734 sayılı Kanuna tabi midir? 

1 

1.1. Türkiye’de gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerde ve akademik 

çalışmalarda “ihale” terimi,  hangi kapsamda kullanılmaktadır? 
1.1 

1.2 Kamu alımları terimi nasıl tanımlanabilir? 1.2 

1.3 Kamu satışları terimi nasıl tanımlanabilir? 1.3 

1.4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki tanım ve düzenlemeler esas 

alındığında “ihale” terimi nasıl tanımlanabilir? 
1.4 

1.5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı hakkında bilgi veriniz. 

Anılan Kanun kamu satışlarını kapsamakta mıdır?  
1.5 – 1.7 

1.6. İdarelerinin “taşınır ve taşınmaz satışları” ve “mülkiyetlerinde bulunan 

taşınır veya taşınmazları kiraya vermeleri”, hangi kanuna tabidir? 
1.6 

1.7. 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller hangi kanunda 

düzenlenmiştir?  

1.8 

1.8. Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan 

alımlar Kanun’un hangi maddesinde düzenlenmiştir? 
1.9 

1.9. 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan istisna alımları kaç kategoride 

toplayabiliriz?  
1.10 

2. Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esas alınarak 

hazırlanan “ikincil mevzuat” hakkında bilgi veriniz. 

2 

2.1. Kamu alım ihalelerindeki idari şartnameler hakkında bilgi veriniz 2.3 

2.2. Kamu alım ihalelerindeki sözleşme tasarıları hakkında bilgi veriniz 2.4 

2.3. Kamu ihale mevzuatında hangi standart formlar bulunmaktadır? 2.5 

2.4. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hakkında bilgi 

veriniz. 
2.6 

2.5. Kamu ihale mevzuatında hangi muayene ve kabul yönetmelikleri 

bulunmaktadır? 
2.7 

2.6. Kamu ihale tebliğleri hakkında bilgi veriniz. 2.8 

2.7. Kamu ihale mevzuatında fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar 

hakkında bilgi veriniz. 
2.9 

3. 4734 sayılı Kanun’da yer alan eşik değerler nasıl tanımlanabilir? 

Eşik değerler ve parasal limitler nasıl güncellenir? 

3 

3.1. Kamu ihale mevzuatında yer alan eşik değerler, idarelerin bütçe türleri 

ile alım türleri esas alınarak mı düzenlenmiştir? 
3.2 

3.2. İdare tarafından ayrı bütçelerden harcaması yapılan işlerinin birlikte 

ihale edilmesi halinde hangi eşik değer esas alınır? 
3.5 

3.3. Kamu ihale mevzuatında yer alan ve özel sektör için önem taşıyan 

parasal limitler hakkında bilgi veriniz. 
3.6 
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4. Kamu ihale mevzuatında yaklaşık maliyet nasıl tanımlanmıştır? 

Yaklaşık maliyetin ihale sürecindeki fonksiyonu nedir? 

4 

4.1. Yaklaşık maliyet tutarı hangi ihale işlemleri bakımından önem 

taşımaktadır? 
4.2 

4.2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması için danışmanlık hizmeti satın 

alınabilir mi? 
4.3 

4.3. İhalede kısmi teklif verilmesine imkân verilmesi halinde, yaklaşık 

maliyet her bir kısım için ayrı ayrı mı hesaplanır? 
4.4 

4.4. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, yaklaşık maliyet 

nasıl hesaplanmalıdır? 
4.5 

4.5. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet hangi aşamada açıklanır?  4.6 

4.6. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet güncellenmesi mümkün 

müdür?  
4.7 

5. 4734 sayılı Kanun’da yer alan ihale usulleri nelerdir? 5 

5.1. 4734 sayılı Kanuna göre temel ihale usulleri nelerdir?  5.3 

5.2. Açık ihale usulü hakkında bilgi veriniz. 5.5 

5.3. Kamu ihale mevzuatında, açık ihale usulünde teklif vermesi gereken 

asgari istekli sayısına ilişkin bir düzenleme bulunmakta mıdır? 
5.5 

5.4. Belli istekliler arasında ihale usulü hakkında bilgi veriniz. 5.6 

5.5. Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterlik aşamasında yeterliği 

tespit edilen aday sayısı en az kaç olmalıdır? 
5.6.1 

5.6. Belli istekliler arasında ihale usulünde, teklif veren istekli sayısı en az 

kaç olmalıdır? 
5.6.1 

5.7. Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterlik aşamasında yeterliği 

tespit edilenlerin teklif vermesine ilişkin kaç şekilde düzenleme 

yapılabilir? 

5.6.2 

5.8. Pazarlık usulü hakkında bilgi veriniz. 5.7 

5.9. Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ihale komisyonunun ihale konusu 

işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemleri hakkında istekliler 

ile görüşme yapması mümkün müdür? 

5.7.1 

5.10. Pazarlık usulünde ilk tekliften başka yazılı teklif alınması mümkün 

müdür?  
5.7.2 

5.11. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ilan yapılmadan ihalenin 

gerçekleştirilmesi mümkün müdür?  
5.7.3 

5.12. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 

22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan parasal 

limitler dâhilinde yapılacak mal alımlarına ilişkin harcamaların yıllık 

toplamı, idarelerin bütçelerine mal alımı amacıyla konulacak 

ödeneklerin %10’unu aşabilir mi? 

5.7.4 

5.13. “İhale usulleri” ve “ihale türleri” terimler aynı mıdır? 5.8 

6. Çerçeve anlaşma ihaleleri kapsamında alınabilecek mallar 

nelerdir? 

6 

6.1. Çerçeve anlaşmalar hangi ihale usulleriyle yapılabilir?  6.1 

6.2. Çerçeve anlaşma nasıl tanımlanabilir? 6.2 

6.3. Münferit sözleşme nedir? 6.3 

7. Elektronik eksiltme yöntemi nedir? Kamu ihale mevzuatında bu 

yönteme ilişkin olarak yer alan temel düzenlemeler hakkında bilgi 

veriniz. 

7 

7.1. İhale ilanında belirtilmeden ihale komisyonunca alınan karar ile 

elektronik eksiltme yöntemi uygulanabilir mi?  
7.3 

7.2. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde elektronik eksiltme yöntemi 

uygulanabilir mi?  
7.3 

7.3. Elektronik eksiltmeye davet yazısında hangi hususlar yer almalıdır?  7.4 

7.4. Elektronik eksiltmeye en erken ne zaman başlanabilir?  7.5 
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8. 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 

çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle ilaç, tıbbi sarf 

malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları hakkında 

bilgi veriniz. 

8 

8.1. 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendi 

çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda parasal 

tutar sınırı var mıdır? 

8.1 

9. Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak tedariklerde yabancı para 

birimiyle alım yapılabilir mi? 

9 

10. İhale yetkilisi kimdir? İhale yetkilisi, ihale komisyonu üyelerini 

nasıl görevlendirir? İhale komisyonunun çalışma ilkeleri nelerdir? 

10 

10.1. İhale yetkilisi, ihale komisyonunda üye olabilir mi? 10.1 

10.2. Kamu ihale mevzuatında ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu 

üyelerinin görevlendireceği süreye yönelik bir hüküm var mıdır? 
10.2 

10.3. İhale komisyonu en az kaç üyeden oluşmalıdır? 10.3 

10.4. İhale komisyonunun yedek üyelerinin görevlendirilmesinde hangi 

hususlara dikkat edilmelidir?  
10.5 

10.5. İhale komisyon üyelerinin sözlü olarak görevlendirilmesi mümkün 

müdür? 
10.4 

10.6. Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale komisyonunun görevi ne zaman 

sona erer? 
10.6 

10.7. Münferit sözleşme yapmak için verilen teklifleri değerlendirmek üzere 

ihale komisyonu nasıl oluşturulabilir? 
10.6 

10.8. İhale komisyonu üyeleri, muayene ve kabul komisyonunda üye olabilir 

mi? 
10.7 

10.9. İhale komisyonu üyesi, ihale kararı veya kararlarında çekimser 

kalabilir mi? 
10.8 

10.10. İhale komisyonu kararına karşı oy kullanan komisyon üyesi, karşı oy 

gerekçesi yazmak zorunda mıdır? 
10.8 

10.11. İhale komisyonu üyelerine ihale işlem dosyasının bir örneği ne zaman 

verilmelidir? 
10.9 

10.12. İhale komisyonunda görevlendirilmeyen personelin ihale komisyonu 

çalışmalarına katılması ve kararda yer alması mevzuata uygun mudur? 
10.10 

10.13. İhale sürecinde değerlendirme yapmak üzere ihale komisyonu dışında 

başka adlar altında komisyon ya da komisyonlar kurulabilir mi?  
10.11 

10.14. Teklif edilecek ürünün ihale tarihinden önce bir komisyona teslim 

edilmesi ve bu komisyonca uygun görülen ürün sahiplerinin teklif 

verebileceğine yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılması kamu 

ihale mevzuatına uygun mudur? 

10.11 

10.15. İhale komisyonu veya idare tarafından isteklilerce teklifleri 

kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi 

durumunda, ilgili kurumlardan belge ve bilgi istenebilir mi? 

10.12 

10.16. Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda ihale komisyonu 

kurma zorunluluğu bulunmakta mıdır? 
10.13. 

11. Mal alımı ihalelerinde fiyat dışı unsurlara yönelik olarak kamu 

ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

11 

11.1. Mal alımı ihalelerinde hangi hususlar, fiyat dışı unsur olarak 

öngörülebilir?  
11.3 

11.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilebilmesi için fiyat dışı unsurlara 

yönelik hesaplama yöntemi nasıl olabilir? 
11.4 

11.3 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı 

unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, fiyat dışı 

unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama 

yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için 

11.4 
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sunulacak belge ve/veya numuneye yönelik düzenleme hangi ihale 

dokümanında yapılmalıdır? 

11.4 Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi 

ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan 

birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi 

hazırlanmalı mıdır? Hazırlanacaksa ise bu belge nerede bulunmalıdır? 

11.5 

11.5 Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı 

unsur olarak öngörülebilir mi?  
11.6 

11.6 Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak belirlenebilir 

mi? 
11.6 

12. Alternatif teklif nedir? Alternatif teklif verilmesine izin verilen 

ihalede, istenilen sayıda teklif verebilir mi? 

12 

12.1. Sağlık hizmet alımı ihalelerinde alternatif teklif verilmesine izin 

verilebilir mi?  
12.1 

12.2. Alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede, alternatif teklif sayısı 

sınırlanabilir mi?  
12.3 

12.3. Alternatif teklif sunulmasına izin verilen ihalede, ihale dokümanında 

verilecek azami alternatif teklif sayısının düzenlenmemesi mevzuata 

aykırı mıdır?  

12.10 

12.4. Alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede, istekli tarafından her 

bir teklif için ayrı bir teklif mektubu sunulmak zorunda mıdır?  
12.3 

12.5. İsteklilerin ihalede alternatif teklif sunmalarını zorunlu kılan bir 

düzenleme yapma konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta 

mıdır? 

12.6 

12.6. Kısmi teklife açık olan bir mal alımı ihalesinde, ihalenin bir veya 

birkaç kısmında alternatif teklif sunulmasına izin verilip diğer 

kısımlarında alternatif teklif sunulmasına izin verilmemesi konusunda 

düzenleme yapılabilir mi? 

12.7 

12.7. Alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede, ihale komisyonu 

isteklinin sunduğu her bir alternatif teklifi ayrı ayrı mı 

değerlendirmelidir? 

12.9 

12.8. Alternatif teklif sunulan ve teklif fiyatlarının birbirinden farklı olduğu 

ihalede geçici teminat tutarı nasıl belirlenmelidir?  
12.12 

12.9. İdare tarafından ihale konusu malın teslim süresi ve teslim şekli gibi 

hususların alternatif teklif olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme 

yapılabilir mi? 

12.13 

13. Zeyilname nedir? Kamu ihale mevzuatında zeyilnameye ilişkin 

temel düzenlemeler nelerdir? 

13 

13.1. İdareler tarafından zeyilname EKAP’ta mı hazırlanmalıdır?  13.4 

13.2. Zeyilname yapılacak husus ihale ilanında da yer alıyor ise ne 

yapılmalıdır? 
13.5 

13.3. Zeyilname, ihale dokümanı indirenlere ne zaman tebliğ edilmelidir? 13.5 

13.4. Zeyilname ile ihale tarihinin ötelenmesi/ertelenmesi mümkün müdür? 13.7 

13.5 Zeyilname ile ihale tarihinin ötelenmesi halinde geçici teminat 

mektuplarının süresi konusunda ne yapılmalıdır? 
13.12 

13.6. İdare süre koşuluna uygun olmak şartıyla birden çok zeyilname 

hazırlayabilir mi?  
13.11 

14. İhale dokümanı indiren firma, idareden ihale dokümanına ilişkin 

açıklama talep edebilir mi? Açıklama talep edilmesi mümkünse 

süre kıstı/sınırlaması var mıdır?  

14 

14.1. İdarece ihale dokümanına ilişkin açıklama yapılması halinde idarece 

yapılacak açıklama bu tarihe kadar doküman alanların/indirenlerin 

tamamına gönderilir mi?  

14.2 

 

14.2. İdarece ihale dokümanına ilişkin açıklama yapılması halinde açıklama 14.2 
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ne zamana kadar tebliğ edilmelidir?  

14.3 İdarece ihale dokümanına yönelik bir açıklama yapılması halinde, 

açıklama dokümanında talepte bulunanın kimliği belirtilir mi? 
14.3 

15. Birden fazla mal kaleminden oluşan mal alımı ihalesinin, götürü 

bedel teklif alınarak gerçekleştirilmesi mümkün müdür? 

15 

15.1 Tek kalemden oluşan mal alımı ihalesi götürü bedel teklif ya da  birim 

fiyat teklif almak suretiyle de gerçekleştirilebilir mi? 
15.3 

15.2 Götürü bedel teklif alınarak gerçekleştirilen mal alımı ihalelerinde, 

4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi çerçevesinde iş artışı 

yapılabilir mi? 

15.3 

16. Aritmetik hata nedir? Teklif fiyatlarında yuvarlama nasıl yapılır?  16 

16.1. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede, istekli bir kısımda 

aritmetik hata yaptı ise teklifi nasıl değerlendirilir?  
16.2 

16.2. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler ile yarım 

kuruşun altındaki değerler nasıl yuvarlanacaktır? 
16.3 

16.3. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, yuvarlama işlemi nasıl 

yapılacaktır? 
16.4 

16.4. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak 

oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında 

yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama 

farklılıkları nasıl değerlendirilmelidir? 

16.6 

17. İdare tarafından ihale dokümanının tamamının veya bir 

parçasının Türkçe hazırlanmadan yabancı bir dilde hazırlanması 

mümkün müdür? 

17 

17.1 İhale dokümanının tamamının veya bir kısmının Türkçe yanında başka 

dillerde de hazırlanması durumunda, dokümanın anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde hangi metin esas 

alınır?   

17.1 

17.2 İhale dokümanının tamamının ya da bir kısmının Türkçe 

hazırlanmadan sadece yabancı dil ya da dillerde hazırlanması 

mevzuata uygun mudur? 

17.2 

18. Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde teklifler 

nasıl değerlendirilmelidir? 

18 

18.1 Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalede, kısmi teklif verilmesine 

yönelik düzenleme yapılabilir mi? 
18.1 

18.2 Tek bir mal kalemi/türü alınan ihalede, kısmi teklif verilmesine 

yönelik düzenleme yapılabilir mi? 
18.2 

18.3 Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede, isteklinin yeterlik 

değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır?   
18.5 

18.4 Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede, geçici teminat tutarı ne 

olmalıdır?  
18.5 

18.5 Hangi tür mal alımı ihalelerinin kısmi teklife açık olarak yapılması 

zorunludur? 
18.8 

18.6 Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan mal alımı ihalelerinde, 

teknolojik ürün deneyim belgesine yönelik değerlendirme nasıl yapılır? 
18.9 

18.7 Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan mal alımı ihalelerinde, yaklaşık 

maliyet nasıl açıklanır? 
18.10 

18.8 Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede, bir veya birkaç kısma 

yönelik şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu yapılması halinde 

başvurular nasıl incelenmelidir? 

18.11 

18.9. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede ihalenin iptaline 

yönelik nasıl bir yaklaşım benimsenebilir?  
18.12 

19. İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde 

belge ve bilgi eksikliğinin tamamlatılması konusunda bilgi veriniz. 

19 
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19.1. Geçici teminat ve teklif mektuplarındaki hangi eksiklikler bilgi 

eksikliği kabul edilir? 
19.2 

19.2. İhalede sunulan belgelerdeki hangi eksiklikler bilgi eksikliği olarak 

kabul edilebilir? 
19.2 

19.3. İstekliden bilgi eksikliğini tamamlamasının talep edilmesi halinde 

istekliye en az kaç iş günü süre verilmelidir?  
19.3 

19.4. İdarece belirlenen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayan isteklinin 

geçici teminatı gelir kaydedilir mi? 
19.5 

20. İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde 

isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi çerçevesinde 

nasıl bir açıklama isteyebilir? 

20 

20.1. İhale komisyonunca hangi amaçlarla isteklilerden açıklama istenemez?  20.2 

20.2. İstekli tarafından idarenin açıklama talebine sözlü olarak cevap 

verilmesi mümkün müdür?  
20.3 

21. Tekliflerin geçerlilik süresi ve bu sürenin uzatılmasına ilişkin 

kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler konusunda bilgi 

veriniz. 

21 

21.1. Kamu ihale mevzuatında tekliflerin geçerlilik süresi, iş günü olarak mı 

düzenlenmiştir? 
21.2 

21.2. İdare tarafından tekliflerin geçerlilik süresi en fazla ne kadar 

uzatılabilir? 
21.3 

21.3 Teklif geçerlilik süresinin uzatılması geçici teminat mektuplarının 

süresini etkiler mi? 
21.5 

21.4 Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra ihale üzerinde bırakılan 

istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?  
21.6 

22 EKAP üzerinden yapılan tebligatlar hakkında bilgi veriniz. 22 

22.1 Firmalar tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışındaki 

elektronik ortamlar ve faks kullanılabilir mi?  
22.3 

23. İhalede teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olursa, ihale iptal 

edilmek zorunda mıdır? 

23 

23.1. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir 

nitelikte görülmesi halinde, idarenin yeterli ödeneğinin bulunması veya 

ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması gibi 

durumlarda sözleşme imzalanabilir mi? 

23.2 

24. Ekonomik açıdan en uygun tekliflerin birbirlerine eşit olması 

durumda mal alımlarına ilişkin mevzuattaki düzenlemelere göre 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir? 

24 

24.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre 

belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın 

en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması 

durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde neler 

kriter olabilir? Değerlendirme kriterlerindeki, öncelik sıralaması 

nasıldır? 

24.2 

24.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre 

belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın 

en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması 

durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde iş 

deneyimini gösteren belge tutarının değerlendirme kriteri olarak 

düzenlenmesi zorunlu mudur? 

24.2/a 

24.3. İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren 

belgelerin istenilemediği veya istenmediği mal alımı ihalesinde de 

tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına 

değerlendirme kriteri olarak yer verilmesi zorunlu mudur?  

24.2/c 
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24.4. Elektronik eksiltme yapılan ihalede, en düşük tekliflerin birbirine eşit 

olması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi nasıl 

belirlenir?  

24.2/e 

24.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, tekliflerin eşit olması 

durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi nasıl belirlenir? 

24.3 

24.6. İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya 

belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifin belirlenmesi için istenildiği ihalede, bu belge veya 

belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? 

24.5 

25. İhale yetkilisi, ihale komisyonunun ihale kararını kaç gün içinde 

onaylar veya ihaleyi iptal eder? 

25 

25.1. İhale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasından önce hangi 

belge ihale kararına eklenmelidir? 
25.2 

25.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin tüzel kişi olması halinde isteklinin 

%50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi 

imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine 

göre yasaklı olup olmadıklarının kontrol edilmesi zorunlu mudur?  

25.3 

  26. Kesinleşen ihale kararı kaç gün içinde isteklilere bildirilir? 26 

26.1. İhale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda ihalenin 

iptal gerekçesi isteklilere bildirilmek zorunda mıdır? 
26.2 

27. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye daveti hakkında 

bilgi veriniz. 

27 

27.1. Sözleşmeye davet sürecinde ortaya çıkan mücbir sebep nedeniyle ihale 

üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmaz ise 

yasaklanır mı?   

27.3 

28. Sözleşme imzalanmaya davet edilen istekli tarafından yerine 

getirilecek yasal yükümlülükler hakkında bilgi veriniz. 

28 

28.1. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale 

tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olunmadığına ilişkin belgeler, her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

sunulmak zorunda mıdır? 

28.3 

28.2. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik 

eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde 

hangi yaptırımlar uygulanır? 

28.7 

29. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalaması için 

öngörülen on günlük sürenin sonuncu gününün ulusal bayram, 

resmî ve din bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs veya genel hafta 

tatiline rastlaması durumunda, takip eden ilk iş gününde sözleşme 

imzalanması mümkün müdür? 

29 

29.1. 4734 sayılı Kanun’da yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm 

bulunmayan hallerde hangi kanun hükümleri uygulanır?  
29.3 

30. Kamu ihale mevzuatında vergi borcu kabul edilen vergi türleri ve 

vergi borç tutarı nedir? 

30 

30.1. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından 

taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarına ilişkin kamu ihale 

mevzuatında yer alan düzenleme nedir? 

30.2/ç 

30.2. Vergi borcunun cebren tahsili amacıyla tesis edilen işlemlere karşı 

dava açılmasına ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında yer alan 

düzenleme nedir? 

30.2/d 

31. İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaz ise hangi 

yaptırımlar uygulanır? 

31 
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31.1. Diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı 

Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) 

ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhüt altına 

alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt 

edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde hangi yaptırımlar 

uygulanır? 

31.2 

32. Kısmi teklif verilmesine imkân verilen ihalede, ihalenin bir veya 

birkaç kısmı üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaz ise tüm 

geçici teminatı gelir kaydedilir mi? 

32 

33. 4734 sayılı Kanun’da isteklilerin ceza sorumluluğuna ilişkin temel 

düzenlemeler nelerdir? 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesi 

uyarınca kamu davası açılması nedeniyle ihalelere 

katılamama/teklif verememe hangi tarihten itibaren başlar? 

33 

33.1. 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında 

59’uncu maddenin birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak 

kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58’inci maddenin ikinci 

fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer 

alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılabilir mi?  

33.3 

33.2. İsteklilerin ceza sorumluluğu ve haklarında kamu davası açılmasına 

yönelik hususlara ilişkin Kamu İhale Kurulunun 27/09/2017 tarihli ve  

2017/DK.D-300 sayılı Düzenleyici Kararı hakkında bilgi veriniz 

33.4 

34. İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan 

önce 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin olarak 

sunulan belgelerin, taahhüt edilen duruma aykırı hususlar 

içerdiğinin sözleşme imzalandıktan sonra anlaşılması halinde 

yüklenici yasaklanır mı? Teminatı gelir kaydedilir mi? 

34 

35. İdarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme 

yapılmasındaki görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi 

halinde ortaya çıkan müeyyideler konusunda bilgi veriniz. 

35 

35.1 İdarenin sözleşme yapılması konusundaki yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi halinde istekli, taahhüdünden vazgeçebilir mi?  
35.1 

35.2. İdarenin sözleşme yapılması konusundaki yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi halinde istekli, idareden hangi giderlerinin ödenmesini 

talep edebilir?   

35.1 

35.3. İdarenin ihale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşme yapması 

hususunda, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen görevlileri 

hakkında idari ve cezai soruşturma yapılabilir mi? 

35.1 

36. 4734 sayılı Kanun’un uygulanmasında kamu görevlilerinin ceza 

sorumluluğu nedir? 

36 

36.1 4734 sayılı Kanun’un uygulanmasında hangi kamu görevlilerinin 

anılan Kanun’un 60’ıncı maddesi çerçevesinde ceza sorumluluğu 

vardır? 

36.1 

36.2. 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ilkelere ve 62’nci 

maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin 

verenler ve ihale yapanlar hakkında hangi müeyyideler uygulanır? 

36.4 

36.3. Kamu ihale mevzuatında ihale ile ilgili bilgi ve belgeleri açıklama 

yasağı konusundaki temel düzenlemeler hakkında bilgi veriniz.   
36.5 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TEMİNATLARA İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

37. Kamu ihale mevzuatında teminat olarak kabul edilen değerler 

nelerdir? 

37 

37.1 Yabancı para birimlerinin/dövizin nakit teminat olarak kullanılması 

mümkün müdür? 
37.2 

37.2. Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası 

kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat olarak kullanılabilir 

mi? 

37.3 

37.3. Kira sertifikalarının teminat olarak kullanılabilmesi mümkün müdür? 37.4 

37.4. Nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilen Devlet İç Borçlanma 

Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerde hangi tutar 

teminat miktarı (tutarı) olarak kabul edilir? 

37.5 

37.5. Geçici ya da kesin teminat olarak 4734 sayılı Kanun’da kabul edilen 

değerlerden sadece biri mi sunulabilir? Teminat olarak kabul edilen 

değerlerden ikisini ya da üçünü birden teminat olarak sunması 

mümkün müdür? 

37.7 

37.6. İstekli veya yüklenici geçici ya da kesin teminat olarak verdiği değeri, 

teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir mi? 
37.8 

38. Kamu ihale mevzuatında yer alan teminat türleri nelerdir? 38 

38.1. Geçici teminat oranı nedir?  38.2 

38.2. Kesin teminat oranı nedir? 38.3 

38.3. Danışmanlık hizmeti alımı ihalesinde, ihale dokümanında kesin 

teminat alınmamasına yönelik düzenleme yapılabilir mi? 
38.3 

38.4. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bendi 

kapsamında pazarlık usulüyle yapılan mal alımı ihalelerinde, malın 

sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun 

bulunması halinde, kesin teminat alınmaması mümkün müdür? 

38.4 

38.5. Yüklenici ne zaman avans teminatı verir? Avans teminat tutarı ne 

kadardır? 
38.6 

38.6. Ek kesin teminat nedir? 38.7 

38.7. Kabul edilebilir bir geçici teminat sunmayan veya teklif ettiği bedelin 

%3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi 

değerlendirme dışı bırakılır mı? 

38.2 

38.8. Yapım işlerinde sözleşmenin uygulanması sürecine yönelik olarak 

kesin hesap ile geçici kabul noksanlarına ilişkin teminat mektupları 

bulunmakta mıdır? 

38.1 

39. İsteklinin ortak girişim olması halinde geçici teminat nasıl 

sunulur? 

39 

39.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı 

ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen 

teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir mi? 

39.1 

39.2. İsteklinin ortak girişim olması ve ortaklardan herhangi biri tarafından 

yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 

kullanılması durumunda, geçici teminat nasıl sunulmalıdır? 

39.2 

40. Bankalarca düzenlenen teminat mektubu kıymetli evrak mıdır? 40. 

40.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kıymetli evrak nedir?   40.1 

40.2. Teminat mektubunun kaybı,  riskin ortaya çıkması durumunda 

ödemenin yapılmasını etkiler mi? 
40.2 
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40.3 İdare teminat mektubunu kaybetmesi durumunda ne yapmalıdır? 40.2 

40.4. Yargıtay kararlarına göre teminat mektubunun haczi mümkün müdür?  40.2 

41. İhalede sunulan geçici teminat mektubunda “limit içi” ya da “limit 

dışı” ifadesinin bulunması sebebiyle teklif değerlendirme dışı 

bırakılması mevzuata uygun mudur? 

41 

42. Firmalarca geçici teminat mektuplarının süresi konusunda nelere 

dikkat edilmelidir? 

42 

42.1 İdarelerce “süresiz teminat mektubu” istenmesi mevzuata uygun 

mudur? 
42.3 

42.2. Süresiz ibareli geçici teminat mektubunun sunulması halinde bu 

mektup kabul edilir mi? 
42.3 

42.3. Teklif geçerlilik uzatılması halinde, geçici teminat mektubunun süresi 

bu değişiklikten nasıl etkilenir?  
42.5 

43. Geçici teminat mektubunun başlığında, “Geçici”, “Teminat”, 

“Mektubu”, “Teminat Mektubu” veya “Geçici Teminat Mektubu” 

ibarelerinin yer almaması sebebiyle teklif değerlendirme dışı 

bırakılır mı? 

43 

44. Geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adının eksik 

yazılması sebebiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? 

44 

45. Geçici teminat mektubundaki “bankanın adı” ibaresinin olduğu 

boşluğa/yere geçici teminat mektubunu düzenleyen bankanın adı 

yazılmayarak “BANKAMIZ” ibaresinin kullanılması sebebiyle 

teklif değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

45 

46. İstekli tarafından banka teminat mektubu ile birlikte teyit yazısı 

sunulmak zorunda mıdır? 

46 

46.1. Bankanın teyit yazısının en az kaç yetkili tarafından imzalanması 

gerekmektedir? 

46.1 

47. İdare tarafından ihale mevzuatı çerçevesinde istekli ve 

yükleniciden alınan teminatların haczedilmesi ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulması mümkün müdür? 

47 

47.1. Teminatların haczedilmesi ve üzerine ihtiyati tedbir konulması 

hususunda Anayasa Mahkemesinin kararı nedir?  
47.2 

48. Geçici teminatlar ihalede nasıl sunulur? 48 

48.1. Elektronik ihalede geçici teminat nasıl sunulur? 48.1 

49. Belli istekliler arasında ihale usulünde ve 4734 sayılı Kanun’un 

21’inci maddesinin birinci fıkrasının  (a), (d) ve (e) bentlerine göre 

pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde geçici teminat ne zaman 

sunulur? 

49 

50. İsteklinin idareden olan alacağının geçici teminat olarak 

kullanılması mümkün müdür? 

50 

50.1. İsteklinin idareden olan alacağının geçici teminat olarak kullanılmasına 

ilişkin Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararı var mıdır? 
50.3 

51. İstekli tarafından geçici teminat tutarının idarenin banka hesabına 

internetten EFT yoluyla gönderilmesi ve bu gönderinin internet 

çıktısının sunulması kamu ihale mevzuatına uygun mudur? 

51 

52. Kamu ihale mevzuatında kesin teminatların iade edilmesine 

yönelik düzenleme nasıldır? 

52 

52.1. Mal alımlarında mal veya mallar için bir garanti süresi öngörülmesi 

halinde kesin teminat yükleniciye nasıl iade edilir? 
52.2 

52.2. Yüklenicinin ihale konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna olan borçları kabul tarihine veya varsa garanti süresinin 

bitimine kadar ödenmemesi halinde nasıl bir işlem yapılır? 

52.3 

52.3. Geri alınmayan kesin teminat Hazineye gelir kaydedilir mi? 52.4 
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MAL ALIMLARINDA İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERE 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

53. Mal alımı ihalelerinde “iş deneyimini gösteren belgeler” nelerdir? 53 

53.1. İş bitirme belgesi nedir? 53.3 

53.2 İş deneyiminin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği mal alımı 

ihalelerinde, yurt dışında ya da özel sektöre gerçekleştirilen mal 

satışlarına ilişkin belgeler iş deneyimini gösteren belge olarak 

sunulabilir mi? 

53.2/ç 

53.3. İş deneyimini gösteren belgeler birden çok sözleşmeye ilişkin olabilir 

mi? 
53.2/a 

53.4. Mal alımı ihalelerinde “ iş denetleme belgesi” ya da “iş yönetme 

belgesi”, iş deneyimini gösteren belge olarak kullanılabilir mi? 
53.5 

53.5. Mühendis ve mimarlar, diplomalarını mal alımı ihalelerinde iş 

deneyimini gösteren belge olarak kullanabilir mi?  
53.5 

54. Tüm mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin 

istenilmesi zorunlu mudur? İş deneyimini gösteren belgelerin 

istenip istenmemesi konusunda idarelerin takdir yetkisi var mıdır? 

54 

54.1. İdare tarafından iş deneyimini gösteren belgenin istenmemesi gereken 

mal alımı ihalesi var mıdır? 
54.1 

54.2. Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın belli istekliler arasında ihale 

usulüyle yapılan tüm ihalelerde, iş deneyimini yeterlik kriteri olarak 

düzenlenebilir mi?   

54.2 

55. Mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge istenilmesi 

durumunda asgari ve azami oran ya da tutar ne olabilir? 

55 

55.1. Hangi ihale usulüyle yapılan ihalelerde, iş deneyimini gösteren 

belgelere yönelik yeterlik kriteri tutar olarak belirlenmelidir? 
55.1/b 

55.2. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine 

göre pazarlık usulüyle yapılan mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini 

gösteren belge istenebilir mi? 

55.2 

56. Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde mal alımı 

ihalelerinde iş bitirme belgesini hangi kurum ya da kuruluşlar 

düzenler? 

56 

56.1. Firmanın iş bitirme belgesi düzenlenmesine yönelik idareye başvurusu, 

başvuru tarihinden itibaren kaç gün içinde sonuçlandırılır?  
56.2 

56.2. İş bitirme belgesi için yapılacak başvuru dilekçesine hangi belgeler 

eklenmek zorundadır?  
56.2 

56.3. İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu 

niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş bitirme 

belgeleri kullanılabilir mi? 

56.4 

56.4. İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu 

niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek 

gerçekleştirilmesine rağmen iş bitirme belgesi alınmayan işlere ilişkin 

olarak iş bitirme belgesi düzenlenmesi için nereye başvuruda 

bulunulur? 

56.5 

57. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar ve TOBB 

gibi) ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen mal 

satışları, iş deneyimi olarak kullanılabilir mi? Kullanılması 

mümkünse iş deneyimini gösteren belge olarak hangi belgeler 

sunulmalıdır? 

57 

57.1. Vakıf yükseköğretim kurumuna yapılan bir mal satışı kapsamında, 

üniversite iş bitirme belgesi düzenlemesi halinde geçerli midir? 
57.1. 
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57.2. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna (Odalar ve TOBB 

gibi) yapılan bir mal satışı kapsamında, bu kuruluşlar iş bitirme belgesi 

düzenlemesi halinde geçerli midir? 

57.1 

58 Mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin geçerlilik 

süresi nedir? 

58 

58.1. Mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin kullanma 

süresinin belirlenmesinde başlangıç tarihi nedir? 
58.2 

58.2. Firmalar tarafından kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile 

ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal satışlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgeler ihalede kullanılabilir mi? 

58.3 

58.3. Özel sektöre yapılan satışlar veya yurt dışında gerçekleştirilen mal 

satışları ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin 

sözleşmesinde kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise iş 

deneyimini gösteren belgenin geçerlilik süresi nasıl hesaplanır? 

58.3 

59. Teknolojik ürün deneyim belgesi nedir? Mal ve hizmet alımı 

ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge olarak sunulabilir mi? 

59 

59.1 Teknolojik ürün deneyim belgesi, firmanın imalatçı olduğunu gösteren 

belge olarak sunulabilir mi? 
59.2 

59.2. İş ortaklıklarında ortaklardan biri tarafından teknolojik ürün deneyim 

belgesini sunulması halinde iş ortaklığının iş deneyimine yönelik 

yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığı nasıl değerlendirilecektir?  

59.8 

59.3. Teknolojik ürün deneyim belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren kaç yıl 

süreyle kullanılabilir? 
59.9 

59.4. Teknolojik ürün deneyim belgesi, belge sahibi kişiler dışındaki 

istekliler/firmalar tarafından kullanılabilir mi?  
59.11 

60. Tüzel kişinin, ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi 

kullanmasının koşulları nelerdir?   

60 

60.1. Tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyimini 

gösteren belgeyi sunması halinde ortaklık tespit belgesi sunulmak 

zorunda mıdır? 

60.2 

60.2. Ortaklık tespit belgesini kim ya da kimler düzenleyebilir? 60.2 

60.3. İhalelerde hangi tarihte düzenlenen ortaklık tespit belgesi sunulabilir?  60.2 

60.4. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin ortağına 

ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin 

tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye 

kullandırılması mümkün müdür? 

60.3 

61. Şirketlerinin birleşmeleri ya da şirketin bölünmesi durumunda 

birleşen ya da bölünün şirkete ait iş deneyimini gösteren belgeler 

kullanılabilir mi? 

61 

62. Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme 

belgesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195’inci maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilir mi? 

62 

62.1. Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bağlı şirketler 

hâkim şirketin belgesini kullanabilirler mi? 

62.3 

63. İş deneyimini gösteren belgelerin tutarının hesaplanmasında, iş 

artışı ve fiyat farkları dikkate alınır mı? 

63 

63.1. İş deneyimini gösteren belgelerin tutarının hesaplanmasında katma 

değer vergisi (KDV) dikkate alınır mı? 
63.1 

63.2. Yabancı para birimi cinsi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, iş 

deneyimini gösteren belgenin tutarı nasıl hesaplanır?  
63.2 

64. İş deneyimini gösteren belgedeki parasal tutar nasıl güncellenir? 64 

64.1. 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmemiş işlere ilişkin iş 64.1 
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deneyimini gösteren belgelerdeki parasal tutar nasıl güncellenir?   

64.2. Yabancı para birimi cinsinden düzenlenen iş deneyimini gösteren 

belgelerdeki parasal tutar nasıl güncellenir? 
64.3 

  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YERLİ İSTEKLİ VE YERLİ MALINA İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

65. Yerli istekli kimdir? 65 

65.1. Gerçek kişi ya da tüzel kişi yerli istekli olduğuna ilişkin belge sunması 

gerekli midir? 
65.2 

65.2. Ortak girişimin yerli istekli sayılabilmesi için pilot ortağın yerli istekli 

olması yeterli midir?  
65.3 

66. Mavi Kart sahibi kişi yerli istekli olarak kabul edilir mi? 66 

67. Mal alımı ihalelerinde, yerli istekli ve yerli malı teklif eden 

istekliler lehine nasıl düzenleme yapılabilir? 

67 

67.1. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında ve tüm isteklilerin katılabileceği 

ihalede, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı 

sağlanabilir mi? 

67.1. 

67.2. Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan 

malların alımının gerçekleştirileceği ihalelerde, yerli malı teklif eden 

istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu 

mudur? 

67.3 

68. Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı tanınan ve birden 

fazla mal kaleminden oluşan ihalenin, kısmi teklife açık olarak 

gerçekleştirilmesi zorunlu mudur? 

68 

69. Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı nasıl uygulanır? 69 

69.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da 

dikkate alınarak belirleneceği ihalede yerli malı teklif eden istekli 

lehine fiyat avantajı nasıl uygulanır?  

69.2 

69.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da 

dikkate alınarak belirleneceği ve birbirini tamamlayan veya teknik 

zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine bir 

kısımda yer verilen ihalede, yerli malını teklif eden istekli lehine fiyat 

avantajı nasıl uygulanır? 

69.2. 

70. Yerli Malı Belgesine ilişkin temel hukuki düzenlemeler nelerdir? 

Yerli Malı Belgesinin başlıca kullanım alanları nelerdir? 

70 

70.1. Yerli Malı Belgesi düzenlenebilecek mal kategorileri nelerdir? 70.3 

70.2. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin düzenlenebilmesi için ürünün 

Yerli Malı Belgesine sahip olması zorunlu mudur?   
70.6 

70.3. Yerli Malı Belgesi, isteklinin imalatçı olduğunu tevsik eden belge 

olarak kullanılabilir mi? 
70.9 

71. Yerli Malı Belgesinin düzenlenmesi hakkında bilgi veriniz 71 

71.1. Yerli Malı Belgesi hangi kurum tarafından düzenlenir? 71.1 

71.2. Yerli Malı Belgesini orijinaline uygun olarak çoğaltarak ürün ile 

birlikte piyasaya sunabilir mi?  
71.5 

71.3. Yerli Malı Belgesinin düzenlenmesindeki sorumluluk hususunda bilgi 

veriniz. 
71.6 

72. Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aranan 

şartlar nelerdir? 

72. 

72.1. Serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler için 

Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi mümkün müdür? 
72.3 
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72.2. Firmanın, yurt içinde kendi adına ve markasıyla bir başka firmaya 

üretim yaptırması durumunda Yerli Malı Belgesi düzenlenir mi? 
72.4 

72.3. Yerli Malı Belgesinin düzenlenmesinde yerli katkı oranı nasıl 

hesaplanır? 
72.5 

73. Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak alımlarda, yerli malı teklif 

eden istekli lehine fiyat avantajı uygulanabilir mi? 

73 

74. Türk Malı Belgesi nedir? Bu belgenin, Yerli Malı Belgesi yerine 

kullanılabilmesi mümkün müdür? 

74 

74.1. Türk Malı Belgesi hangi kurum tarafından düzenlenir? 74.2 

74.2. Türk Malı Belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 74.7 

  

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ORTAK GİRİŞİME İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

75. Ortak girişime ilişkin kamu ihale mevzuatındaki temel 

düzenlemeler nelerdir? 

75 

75.1. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, ortakların ölümü, iflası, ağır 

hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti gibi durumların sözleşmenin 

yürütülmesine etkisi hangi kanunda düzenlenmiştir? 

75.3 

76. Kamu ihale mevzuatında iş ortaklığının ortaklarının 

sorumlulukları nelerdir? 

76 

76.1. İş ortaklığının tüzel kişiliği bulunmakta mıdır? 76.2 

77. İhaleye teklif veren iş ortaklığının pilot ortağının hisse oranının 

diğer ortak/ortaklara eşit olması sebebiyle iş ortaklığının teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

77 

77.1. Pilot ortağın hisse oranı en az %50 olmak zorunda mıdır? 77.2 

77.2. Kamu ihale mevzuatında yerli istekli ile “yabancı isteklinin” 

oluşturduğu iş ortaklığında, yerli istekli ortağın pilot ortak olmasını 

zorunlu tutan bir düzenleme bulunmakta mıdır?  

77.4 

78. İsteklinin iş ortaklığı olduğu durumlarda teklif zarfının 

yapıştırılan yeri kim veya kimler tarafından imzalanmalıdır? Pilot 

ortak tarafından teklif zarfının yapıştırılan yerinin 

imzalanmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılma sebebi 

midir? 

78 

78.1 İsteklinin iş ortaklığı olduğu durumlarda teklif zarfının ortaklarından 

biri veya bir kaçı tarafından imzalanması mümkün müdür? 
78.2 

79. İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak her ihaleye teklif verilmesi 

mümkün müdür? 

79 

79.1. Yerli isteklilerin teklif verilmesine imkân tanınan ihalede iş ortaklığı 

ve konsorsiyumu oluşturan ortakların tamamının yerli istekli olması 

zorunlu mudur? 

79.3 

80. İhalede, iş ortaklığının ve konsorsiyumun yeterli bulunması, 

ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğu anlamına gelir 

mi? 

80 

80.1. Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucu yeterli bulunan iş ortaklığı veya konsorsiyumun, ihale 

tarihinden önce dağılması halinde her bir ortak ayrı ayrı ihaleye teklif 

verebilir mi? 

80.2 

81. Mal alımı ihalesinde isteklinin iş ortaklığı olması halinde, 

ortaklardan her biri, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin 

bulunduğunu gösteren belgesini sunmak zorunda mıdır? 

81 

81.1. Yetkili kurum tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve 81.3 
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kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, satıcısının 

kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda, iş 

ortaklığı bu belgeyi nasıl sunmalıdır? 

82. İş ortaklığı beyannamesinin düzenlenmesinde dikkat edilecek 

hususlar nelerdir? 

82 

82.1. İş ortaklığı beyannamesinin noter tasdikli olma zorunluluğu var mıdır? 82.1. 

82.2.  İş ortaklığı beyannamesindeki düzenlemelere göre pilot ortak her 

konuda temsile tam yetkili midir? 
82.3/a 

83. İş ortaklığı beyannamesindeki eksikliklerin tekliflerin 

değerlendirmesine etkisi nedir? Bu konuya yönelik örnek Kamu 

İhale Kurulu uyuşmazlık kararları var mıdır? 

83 

83.1. Kamu İhale Kuruluna göre iş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel 

ortakların adreslerinin tam olarak bulunmaması sebebiyle teklifin 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?  

83.3 

83.2. İsteklinin iş ortaklığı olmaması durumunda, teklifiyle birlikte iş 

ortaklığı beyannamesini sunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme 

dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

83.4 

84. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş 

deneyim tutarı nasıl belirlenir? 

84 

84.1. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim 

tutarı nasıl belirlenir? 
84.2 

85. İhaleye teklif veren iş ortaklığı, daha önce iş ortaklığı olarak 

yüklenici olduğu işe ilişkin iş bitirme belgesini sunmuştur. İş 

bitirme belgesi nasıl değerlendirilmelidir? 

85 

86. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyumun üzerinde kalması 

halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı 

ortaklık/konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunlu 

mudur? 

86. 

87. Ortak girişimlerin vergi borcuna yönelik düzenleme nedir? 87 

87.1. Ortak girişim ortaklardan birinin vergi borcunun bulunması halinde, 

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?  
87.1 

88. İhaleye teklif veren iş ortaklığının ortağının, daha önceki başka bir 

iş ortaklığından vergi borcu olması halinde bu durum vergi borcu 

olarak değerlendirilir mi? 

88 

88.1. İş ortaklığı olarak iş üstlenilmesi durumunda, iş ortaklığının vergi 

mükellefi olması mümkün müdür? 
88.1 
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KISALTMALAR 

 

EKAP : Elektronik Kamu Alımları Platformu  

HAİUY : Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

İKN : İhale Kayıt Numarası 

KDV : Katma Değer Vergisi 

KİGT : Kamu İhale Genel Tebliği 

KİK : Kamu İhale Kurumu 

MAİUY : Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

TESK : Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

TİTUBB : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 

TL : Türk lirası 

TOBB  : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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SUNUŞ 

 

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), tıbbi cihaz sektöründe 

faaliyet gösteren şirketlerin gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının 

belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla kurulmuştur. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’nun kabul edildiği 2002 yılından itibaren özellikle sağlık sektörüyle ilgili 

ihaleler konusunda farklı çalışmalar yaptık.  

Sendika olarak kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda 

görüş ve önerilerimizi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ilettik ve iletmeye 

devam ediyoruz. Ancak mevzuatta yapılan değişiklik kadar bu değişikliklerin 

uygulamalara da yansımasını önemsiyoruz. 

Kamu alımları, günümüz dünyasında ticari pazarın önemli bir parçasıdır. 

Kamu alımlarıyla ilgili çalışmalarda, bu alımlara ilişkin harcama tutarının gayrisafi 

milli hasılanın %10’unu ile %15’i arasında değiştiği, kamu harcamalarının ise 

%25’ini oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Kamu alımları, profesyonelleşmenin zorunlu olduğu bir alandır. Gerek ihale 

dokümanlarını hazırlayan ve ihale sürecinde görev yapan kamu görevlileri gerekse 

de firmalarda ihalelere yönelik teklifleri hazırlayan ve sözleşme sürecinde görev 

alan personelin kamu alım mevzuatı konusunda gerekli donanıma sahip olması 

önemlidir. 

Sendikamız üyelerinin ve paydaşlarının kamu alım ihaleleri konusunda 

kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için eğitim, yayın ve araştırma gibi 

farklı ve birbirini destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu Kitap ihale 

mevzuatıyla ilgili sık sorulan sorulara cevaplar veren bir çalışma dizisinin ilkidir. 

Bu çalışmayı tamamlayıcı kitaplar yayımlanacaktır. 

Sendikamız Dr. Bülent BÜBER ile yapmış olduğu bu çalışmayla, özellikle 

sağlık sektöründeki aktörlerin sık sorduğu soruları belirleyerek bunların cevaplarını 

açık bir dille ortaya koydu. Bu çalışmaya emeği geçenlere teşekkür ediyor; 

çalışmanın üyelerimize ve paydaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz. 

METİN DEMİR 

SEİS BAŞKANI 
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GİRİŞ 

 

1. Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen 

ihalelere yönelik bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde özel sektörü esas 

alarak hazırlanan yayınlar son derece sınırlı sayıdadır. Bu çalışma, özel sektörde 

çalışan personelin kamu alımlarına ilişkin mevzuat ve ihale uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olması amacıyla kaleme alınmıştır. Türkiye Sağlık Endüstrisi 

İşverenleri Sendikası üyelerinin daha ziyade tıbbi cihaz alımı ihalelerine teklif 

vermeleri sebebiyle mal alımı ihalelerine yönelik mevzuata ve uygulamalara 

odaklanılmıştır. 

2. Çalışmanın temel amacı, sağlık sektörüyle ilgili mal alımı ihaleleri 

çerçevesinde sıklıkla tartışılan ya da sorulan konulara ilişkin okuyucunun bilgi 

sahibi olmasıdır. Kitabın kamu ihale mevzuatına ilişkin tüm konuları ve soruları 

kapsadığı da düşünülmemelidir. Bu çalışmayı tamamlayıcı ikinci bir kitap daha 

yayımlanacaktır. Kitapta beş bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde  “kamu ihale 

mevzuatının genel çerçevesi”, “teminatlar”,  “iş deneyimini gösteren belgeler”, 

“yerli istekli ve yerli malı” ile “ortak girişimlere” ilişkin sorular ve cevaplar yer 

almaktadır.  

3. Kamu sağlık kuruluşları, önemli mal ve hizmet alıcılarıdır. Bu kuruluşların 

alım kararları, alımlarının çeşitlilik göstermesi ve alım miktarlarının büyük ölçekli 

olması sebebiyle özel sektör için hayatî öneme sahiptir. Sağlık alımları, basit bir 

sarf malzemesi alımından tıbbi cihaz ya da görüntüleme hizmet alımına kadar geniş 

bir yelpazede pek çok alımı kapsamaktadır.  

4. “Kamu İhale Mevzuatının Genel Çerçevesine İlişkin Sorular ve Cevaplar” 

başlıklı Birinci Bölüm’de, “ikincil mevzuatın kapsamı”, “ihale yetkilisi ve ihale 

komisyonu”, “yaklaşık maliyet”, “ihale usulleri”, “çerçeve anlaşma ihaleleri”, 

“elektronik eksiltme yöntemi”, “doğrudan temin”, “fiyat dışı unsurlar”, “alternatif 

teklif”, “zeyilname”, “aritmetik hata”, “tekliflerin değerlendirilmesi süreci”, 

“tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması”, “ekonomik açıdan en avantajlı 

tekliflerin eşit olması”, “kesinleşen ihale kararının bildirilmesi”, “sözleşmeye davet 

süreci”, “vergi borcu”, “isteklinin ve kamu görevlilerinin cezai sorumlulukları” ve 

benzeri konulara yönelik otuz altı adet soru yer almaktadır. 
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5. “Teminatlara İlişkin Sorular ve Cevaplar” başlıklı İkinci Bölüm’de, 

“teminat kabul edilecek değerler”, “teminat türleri”, “banka teminat mektupları”, 

“teminatların haczedilip haczedilemeyeceği”, “teminatların iadesi” ve benzeri 

hususlara yönelik sorular ve cevaplara yer verilmiştir. 

6. “Mal Alımı İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgelere İlişkin Sorular 

ve Cevaplar” başlıklı Üçüncü Bölüm’de, “iş deneyimini gösteren belgelerin neler 

olduğu”, “iş deneyimini gösteren belgelerin geçerlilik süresi”, “iş deneyim tutarın 

güncellenmesi”, “teknolojik ürün deneyim belgesi” ve “firmaların ortaklarının iş 

deneyim belgelerini kullanması” gibi iş deneyim kriterine yönelik sorular ve 

cevapları bulunmaktadır. 

7. Yerli istekli ve yerli malına yönelik sorular ve cevaplar,  Çalışmanın “Yerli 

İstekli ve Yerli Malına İlişkin Sorular ve Cevaplar” başlıklı Dördüncü Bölümü’nde 

yer almaktadır. Bu kapsamda, “Mavi Kart”, “Yerli Malı Belgesi”, “Türk Malı 

Belgesi”, “yerli malına tanınan avantajın uygulanması” gibi konular, ayrıntılı bir 

şekilde okuyucuya aktarılmaktadır.  

8. “Ortak Girişime İlişkin Sorular ve Cevaplar” başlıklı Beşinci Bölüm’de, “iş 

ortaklığı”, “konsorsiyum”, “iş ortaklığı beyannamesi”, “ortak girişimin vergi 

borcu” ve “iş ortaklığının iş deneyimi” gibi konularda on dört adet soru ve cevap 

yer almaktadır. 

9. Kamu ihale mevzuatında süreç içerisinde değişiklikler olmaktadır. Gerek 

özel sektör gerekse de kamu sektöründe ihaleyle ilgilenen kişiler, bu değişiklikleri 

yakından takip etmelidir. Ayrıca Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları ile yargı 

kararları da incelenmelidir.  

10. Bu Çalışmada her sorunun cevabı, konuyla ilgili akla gelebilecek farklı 

sorulara yanıtları da içermektedir. Bu sebeple okuyucunun cevap bulabileceği 

soruları, “sorular” ve “alt sorular” olarak sınıflandırabiliriz. Sorular, ilgili bölümde 

yazılı olarak yer almasına karşın alt sorular ise bölümlerde yazılı değildir.  

11. Çalışmada Seksen sekiz (88) adet soru ve cevap bulunmaktadır. Yetmiş üç 

(73) adet soru aynı zamanda iki yüz otuz beş (235) adet alt sorunun cevaplarını 

barındırmaktadır. On beş adet (15) soruya ilişkin alt soru bulunmamaktadır. 

12. Okuyucuya yardımcı olmak amacıyla “Soru Listesi” ile “Sorular ve Alt 

Sorular İndeksi” hazırlanmıştır. Sorular Listesi’nde yazılı sorular ve bu soruların 

cevaplarının “sayfa numaraları” belirtilmiştir. Sorular ve Alt Sorular İndeksi ise 

sorular ve bu sorulara verilen cevapların ayrıca bağlantılı olduğu değerlendirilen alt 
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soruları içermektedir. Bu İndekste soru ve alt soruların cevaplarının yer aldığı 

madde numaraları belirtilmiştir.  

13. Çalışmanın sonunda iki ek bulunmaktadır. Bu eklerden ilki “Terimler ve 

Anlamları” başlıklı kamu ihale mevzuatında sık kullanılan terim ve anlamlarının 

yer aldığı küçük sözlük çalışmasıdır. İkinci ek ise kamu ihale mevzuatı 

çerçevesinde mal satışlarının, iş deneyimi olarak nasıl belgelendirileceğini gösteren 

tablodur.  

14. Çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler ile bunlara ilişkin hata ve 

noksanların sorumluluğu kuşkusuz tümüyle yazara aittir. Soruların belirlenmesi 

sürecinde görüş ve önerileriyle çalışmaya katkı veren SEİS Genel Sekreteri Tünay 

ŞAHİN ve Genel Sekreter Yardımcısı İlke EREN KARACA’ya teşekkürlerimi 

sunuyorum. Ayrıca bu çalışmanın her aşamasında destek veren ve son okumasını 

yapan meslektaşım ve eşim Şebnem Gül BÜBER’e de minnettarım. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KAMU İHALE MEVZUATININ 

GENEL ÇERÇEVESİNE 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

1. SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, idarelerin tüm ihalelerini 

düzenlemekte midir? 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin 

mülkiyetlerinde bulunan taşınır ve taşınmazların satışları ve kiraya vermeleri, 

4734 sayılı Kanuna tabi midir? 

1.1. Türkiye’de gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerde ve akademik 

çalışmalarda “ihale” terimi, “kamu alımları” ve “kamu satışları” ile “bu alımlarda 

ve satışlarda uygun bedelin belirlenmesine ilişkin artırma veya eksiltme yöntemini” 

birlikte içeren bir anlamda kullanılmaktadır.  

1.2. “Kamu alımları”, kamu hukukuna tabi idarelerin veya kamu kaynağı 

kullanan kurumların, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler ile yapım işlerini, kendi 

örgütleri dışındaki mal tedarikçileri, hizmet sunucuları, danışmanlar ile yapım 

müteahhitlerinden sağlaması olarak tanımlanabilir.  

1.3. “Kamu satışları” ise idarelerin taşınır veya taşınmaz malları ile sahip 

oldukları hakların satışı ve kiraya verilmesi ile trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak 

tesisi gibi işlemleri kapsamaktadır.  

1.4. 4734 sayılı Kanun’daki tanım ve düzenlemeler esas alındığında ihale, 

kanunda yazılı usul ve şartlarla gerçekleştirilen, alıma konu işin, yeterlik 

kriterlerini sağlayan ve en uygun teklifi veren istekli üzerine bırakıldığını gösteren 

ve ihale yetkilisinin onayına müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan 

işlemler olarak tanımlanabilir. 

1.5. 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda, “kamu alımları” 

ile “kamu satışları” birlikte düzenlenirken, 2/4/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
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İhale Kanunu sadece “kamu alımlarını” düzenlemektedir.1 Ayrıca 2886 sayılı 

Kanun, ihale ve sözleşme sürecine ilişkin hükümleri birlikte içerirken 4734 sayılı 

Kanun sadece ihale sürecini düzenlemektedir. 

1.6. İdarelerinin “taşınır ve taşınmaz satışları” ve “mülkiyetlerinde bulunan 

taşınır veya taşınmazları kiraya vermeleri”, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 

tabidir. 2886 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan idareler ise satış ve kiraya 

verme işlemlerini tabi oldukları mevzuatı esas alarak yapmaktadır. 

1.7. 4734 sayılı Kanun, idarelerin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 

ihalelerini kapsamaktadır. İdarelerin taşınır veya taşınmaz malları ile haklarının 

satışı ve kiraya verilmesi, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, 4734 sayılı 

Kanun kapsamında bulunmamaktadır. 

1.8. 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller ise 5/1/2002 tarihli ve 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. 

1.9. Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan 

alımlar ise Kanun’un 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Kanun’un 66’ncı 

maddesinde, bu Kanun hükümlerine ilişkin değişikliklerin ancak bu Kanuna hüküm 

eklenmek veya bu Kanun’da değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hüküm 

altına alınmış olmasına karşın idarelerin kuruluş kanunu ve diğer kanunlarda bu 

Kanuna tabi olmadan gerçekleştirilecek alımlar konusunda düzenleme 

yapılabilmektedir. 4734 sayılı Kanun’un kapsamına ilişkin açıklama, Kamu İhale 

Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesinde yer almaktadır. 

1.10. 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde düzenlenen istisnaları üç 

kategoriye ayırmak mümkündür: 

a) “Kanun kapsamındaki tüm idarelerin” belirli alımları, 4734 sayılı Kanuna 

tabi olmadan gerçekleştirmesi,  

b) “Kanun kapsamındaki bazı idarelerin” belirli nitelikteki alımları, 4734 

sayılı Kanuna tabi olmadan gerçekleştirmesi, 

c) Kanun kapsamındaki idarelerin “belirli kuruluşlardan alımları”, 4734 sayılı 

Kanuna tabi olmadan gerçekleştirmesi. 

                                                            
1 Bülent Büber, Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara, 2008, s. 8. 
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2. SORU: Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esas alınarak 

hazırlanan “ikincil mevzuat” hakkında bilgi veriniz. 

2.1. Kamu İhale Kurumu, 4734 ve 4735 sayılı Kanunları esas alarak “ikincil 

mevzuat” olarak adlandırılan düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. İkincil mevzuat, 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde uygulama birliğinin sağlanması 

ve uygulamanın yönlendirilmesi için önem taşımaktadır. Yönetmelikler, standart 

ihale dokümanları (tip idari şartnameler, standart formlar, tip sözleşmeler, genel 

şartnameler), tebliğler ile düzenleyici kurul kararları ikincil mevzuat olarak 

adlandırılmaktadır. Kurum tarafından hazırlanan ikincil mevzuata, Kurum’un 

(http:www.kik.gov.tr) resmî internet sayfasındaki mevzuat bölümünden ulaşmak 

mümkündür. 

2.2. İhale Uygulama Yönetmelikleri 

2.2.1. Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 

ihalelerde uygulanacak esas ve usuller düzenlemek amacıyla uygulama 

yönetmelikleri hazırlamıştır. Bu uygulama yönetmelikleri şunlardır:  

a) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,  

b) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,  

c) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

ç) Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

d) Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

e) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği. 

2.2.2. İlk dört uygulama yönetmeliği mal alımları, hizmet alımları ve yapım 

işleri ile danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ilişkin esas ve usulleri 

düzenlemektedir. Bu yönetmeliklerde pek çok hüküm ortak olmakla birlikte temel 

farklılıklar kendini yeterlik kriterlerinde göstermektedir.2 Yönetmeliklerde 

düzenlenen başlıca konular şunlardır: 

a) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler, 

b) Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı, 

c) İhale dokümanın içeriği ve hazırlanması, 

ç) İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları, 

                                                            
2Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ikincil mevzuat konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: Bülent Büber, Yerel 

Yönetimler İçin Mal Alımı İhaleleri Kılavuzu, TODAİE Yayınları, Ankara, 2012, s.46-51. 
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d) İlan süreleri ve kuralları, 

e) Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri, 

f) Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri, 

g) İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlar, 

ğ) Tekliflerin alınması ve açılması ile değerlendirilmesi,  

h) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi, 

ı) Sözleşmeyi imzalanması. 

2.2.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerin kısmen veya tamamen 

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve 

esaslar, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.  

2.2.4. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, çerçeve anlaşma 

ihaleleri ile bu ihaleler kapsamında yapılacak münferit sözleşmelere ilişkin usul ve 

esasları düzenlenmektedir. Çerçeve anlaşma ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik 

ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme 

kriterleri ve istenecek belgelerde, ilgili uygulama (mal alımı, hizmet alımı veya 

yapım işleri) yönetmeliği esas alınır. 

2.3. İdari Şartnameler 

2.3.1. İdarelerin ihalelerini gerçekleştirdikleri temel doküman, idari 

şartnamelerdir. İdareler, uygulayacakları ihale usulüne göre uygulama 

yönetmelikleri ekinde yer alan “tip ön yeterlik/idari şartnameleri” esas alarak o 

ihaleye ait ön yeterlik/idari şartnameyi hazırlar. Tip ön yeterlik/idari şartnameler, 

idarelerce herhangi bir değişiklik yapılmayacak olan maddeler ile ihalenin 

niteliğine ve yaklaşık maliyetine göre kamu ihale mevzuatı ve diğer mevzuat 

hükümleri esas alınarak doldurulacak maddelerden oluşmaktadır. Ayrıca idareler, 

şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre de düzenlenmesine gerek 

duyulan hususları, şartnamelerin “diğer hususlar” bölümüne ekleyebilir. 

2.3.2. Tip idari şartnameler; ihaleye katılım ve yeterlik kriterleri, tekliflerin 

hazırlanması ve sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme yapılması, 

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususları düzenleyen maddelerden 

oluşmaktadır.  

2.4. Sözleşme Tasarısı 

2.4.1. Tip sözleşme tasarıları, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer 

almaktadır. Tip sözleşmede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin 
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özelliğine ve sözleşme türüne göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat 

hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir. İdare, tip sözleşmede 

düzenlenmeyen ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan 

hususları, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde 

düzenleyerek “Diğer Hususlar” başlıklı bölümüne ekleyebilir. 

2.5. Standart Formlar 

2.5.1. Kamu İhale Kurumu, ihale sürecindeki işlemler ile bu sürecin taraflarını 

esas alarak standart formlar hazırlamıştır. Standart formları üç kategoriye 

ayırabiliriz:  

a) İdarenin ilgili birimlerince tekliflerin açılması öncesi ile sözleşmeye davet 

aşamalarında kullanılan standart formlar (ihale onay belgesi, ihale ilan formları, 

ihale dokümanının satın alındığına ilişkin form, teklif zarfı alındı belgesi ve 

sözleşmeye davet formu gibi), 

b) İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara 

bağlanması ve ihale kararının onaya sunulmasında yararlanılan standart formlar 

(teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı, zarf açma ve belge kontrol 

tutanağı, yeterlik değerlendirme sonuç tutanağı gibi), 

c) Aday ve isteklilerce katılım ve yeterlik kriterlerini tevsik amacıyla 

kullanılan standart formlar (teklif mektupları, teminat mektupları, banka referans 

mektubu gibi). 

2.6. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik 

2.6.1. Aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya 

eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikâyet ve itirazen şikâyet 

başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve 

esaslar ise İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

2.7. Muayene ve Kabul Yönetmelikleri 

2.7.1. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, bu Kanun hükümlerine göre 

yaptıkları ihaleler sonucunda gerçekleştirilen işler için 4735 sayılı Kanun’un 

11’inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş 

ve çalışma esasları ile ara denetim, muayene ve kabul işlemlerinde uygulayacakları 

esas ve usuller ise muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmeliklerde 

düzenlenmiştir. Kamu ihale mevzuatında dört adet muayene ve kabul yönetmeliği 

bulunmaktadır: 
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a) Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, 

b) Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, 

c) Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, 

ç) Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği. 

2.8. Kamu İhale Tebliğleri  

2.8.1. Kamu İhale Kurumu, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ikincil mevzuatın 

uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda 

taraflarca uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla tebliğler 

yayımlamaktadır. Kamu İhale Kurumunca yayımlanan tebliğleri şöyle 

sıralayabiliriz:  

a) Kamu İhale Genel Tebliği (KİGT): 4734 ve 4735 sayılı Kanunların 

uygulamasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu kanunların 

uygulanmasında uyulması gerekli esasları düzenlemektedir.  Tebliğ’in ekinde 

örnek form ve tutanaklar da bulunmaktadır.  

b) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ:  4734 sayılı 

Kanun’un şikâyetlerin incelenmesine ilişkin maddeleri ile İhalelere Yönelik 

Başvurular Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir. Tebliğ’in ekinde başvuru dilekçesi ile karar örnekleri yer 

almaktadır.   

c) Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği: Yapım işleri ihalelerinde benzer 

işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlenmekte olup 

Tebliğ’in ekinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi yer almaktadır. 

ç) Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesine İlişkin Tebliğ: 4734 

sayılı Kanun’un 67’nci maddesi gereğince her yılın 1 Şubat tarihinden itibaren 

geçerli olacak eşik değerler ve parasal limitleri güncelleyen tebliğdir. Her yılın 

ocak ayı içerisinde bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksini esas alınarak 

Kanunda yer alan “eşik değerlerde ve parasal limitlerde” güncelleme 

gerçekleştirilmektedir. Eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin bir önceki dönem 

değerleri ile güncel değerlerin yer aldığı tablo Tebliğ’in ekinde yer almaktadır. 

d) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi 

Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ: Bu Tebliğin amacı, 4734 sayılı 

Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemektir. 
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e) Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında 

Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ: Bu 

Tebliğin amacı, kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında 

gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin 4734 sayılı Kanun 

kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

f) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım 

İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı 

Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ: Bu Tebliğin amacı, “4735 Sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat 

Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları” çerçevesinde 

31/5/2008 tarihinden önce ihalesi yapılan yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş 

gruplarının imalatında 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında fiilen kullanılan ve 

fiyatlarında beklenmeyen artış olan; düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasır 

çelik, köşebent, lama, sac, çelik boru, her çeşit profil demiri ile raya verilecek ilave 

fiyat farkının uygulanmasına açıklık getirmektir.  

2.9. Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar 

2.9.1. 4734 sayılı Kanun’a tabi idarelerin, 4735 sayılı Kanun’a göre 

sözleşmeye bağlandıkları ihalelerde, fiyat farkı hesabında uygulayacakları esas ve 

usuller 4735 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu 

tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Fiyat Farkı 

Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. Mal ve hizmet alımları ile 

yapım işlerine ilişkin üç adet “fiyat farkı esası” yürürlüğe konulmuştur. 

3. SORU: 4734 sayılı Kanun’da yer alan eşik değerler nasıl 

tanımlanabilir? Eşik değerler ve parasal limitler nasıl güncellenir?  

3.1. Eşik değerler, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta sıklıkla geçen bir 

kavramdır.3 İhale Uygulama Yönetmeliklerinde  “eşik değer”,“4734 sayılı 

Kanun’un 13’üncü maddesinde düzenlenen ilan ve davet süreleri ve kuralları ile 

ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında 

kullanılmak üzere Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a, (b)ve (c) 

                                                            
3 Eşik değerler (thresholds), özellikle uluslararası düzenlemelerde karşımıza çıkan bir terimdir. Terim, uluslararası düzenlemelere 

tâbi alımların sınırını belirleyen parasal değerleri anlatmak için kullanılmaktadır. Üye ülkeler, temel ilkelere aykırı olmamak 

koşuluyla eşik değerlerin altındaki alımlar için ulusal  düzenleme yapabilirler. 
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bentlerinde belirlenen ve aynı Kanun’un 67’nci maddesi uyarınca güncellenen 

parasal tutarlar” olarak tanımlanmaktadır. 

3.2. Eşik değerler, 4734 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde idarelerin bütçe 

türleri ile alım türleri esas alınarak düzenlenmiştir.4 Anılan maddenin birinci 

fıkrasında üç bentte eşik değerler yer almaktadır. Anılan maddenin (c) bendinde 

Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işleri ihaleleri için eşik değer yer almaktadır. 

Mal ve hizmet alımları için bütçe türlerine göre iki farklı eşik değer vardır. 

3.3. 4734 sayılı Kanun’da yer alan eşik değerler ve parasal limitler bir önceki 

yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak 

Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli 

olmak üzere Resmî Gazete’de ilan edilir. Bu Tebliğe, Kamu İhale Kurumunun 

internet sayfasındaki mevzuat bölümündeki Kamu İhale Kurumu Tebliğleri 

kısmından ulaşmak mümkündür. 

3.4. KİGT’nin 6.1.1’inci maddesinde eşik değerlere ilişkin açıklama yer 

almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni bir bütçe 

sınıflandırılması yapılmıştır. Ayrıca 5018 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 5436 

sayılı Kanun’un Geçici 3’üncü maddesinin son fıkrasında “İlgili mevzuatında 

gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan 

atıflar, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla özel bütçeli idareler 

kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış 

sayılır.” hükmüne de yer verilmiştir. Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun 

kapsamındaki idarelerden 5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce 

kurulmuş olanlar, daha önce tâbi oldukları eşik değerlere tâbi olmaya devam 

edeceklerdir. 5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulmuş olan 

idareler ise bütçe sınıflandırması bakımından aynı statüye sahip diğer idarelerin 

tâbi oldukları eşik değerleri uygulayacaklardır.  

3.5. Kamu İhale Kurulu 19/1/2012 tarihli ve 2012/DK.D-11 sayılı Düzenleyici 

Kararı’nda, idare tarafından ayrı bütçelerden harcaması yapılan işlerinin birlikte 

ihale edilmesi halinde 4734 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde eşik değeri daha 

düşük olan bendin esas alınması ve ihalelerde katılımın artırılmasını sağlamak 

amacıyla rekabet ilkesi gözetilerek ihalelerin yapılması gerektiğine  karar 

vermiştir.  

                                                            
4 Eşik değerlerdeki bütçe türleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’ndaki bütçe sınıflandırması esas alınarak 

düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanun ile bütçe sınıflandırması farklılaştırılmasına karşın eşik değerlerdeki bütçe sınıflandırması 

konusunda değişiklik yapılmamıştır. 
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3.6. 4734 sayılı Kanun’da altı maddede on altı adet parasal limit 

bulunmaktadır. Kanaatimizce bunlardan üçü, özel sektör için diğerlerine göre daha 

fazla önem taşımaktadır: 

a) Bunlardan ilki, Kamu Kamu İhale Kurumu geliri olarak sözleşme bedelinin 

on binde beşinin tahsil edileceği ihalelerin asgari sözleşme tutarını belirleyen 

parasal limittir. İdareler ve noterler sözleşmelerin imzalanması aşamasında, 

sözleşme bedelinin on binde beşinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 

kamu İhale Kurumu hesaplarına yatırıldığını kontrol etmek zorundadır. 

            b) İkincisi, Kamu İhale Kurumana yapılacak itirazen şikâyet başvuru 

bedelleridir. İhalenin yaklaşık maliyetine bağlı olarak altı farklı tutarda itirazen 

şikâyet başvuru bedeli bulunmaktadır. 

 c) Üçüncüsü ise iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, 

aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında kullanmaları 

için ( toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla) mezuniyetlerinden sonra geçen 

her yıl için belirlenen iş deneyim tutarıdır. 

4. SORU: Kamu ihale mevzuatında yaklaşık maliyet nasıl 

tanımlanmıştır? Yaklaşık maliyetin ihale sürecindeki fonksiyonu nedir? 

4.1.Yaklaşık maliyet, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü 

fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere 

hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu 

alımın öngörülen bedeli olarak tanımlanabilir. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına 

ilişkin ilkeler ve hesaplama yöntemi İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 

düzenlenmiştir. 

4.2. Yaklaşık maliyet, ihale ilan süreleri ve ihaleye katılım belgelerinin 

belirlenmesi, ihalenin sadece yerli isteklilere açık olması, aşırı düşük teklif sınır 

değerin hesaplanması ile tekliflerin ekonomik açıdan avantajlı olup olmadığının 

belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

4.3. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin 

özelliğinden dolayı teknik şartnamenin idarelerce hazırlanmasının mümkün 

olmaması sebebiyle danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu 

kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir. 

Bu danışmanlık hizmet sunucusu ihaleye teklif veremez. 

4.4. İhalenin kısmi teklif vermesine imkân verilmesi halinde, yaklaşık maliyet 

her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. 
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Kamu İhale Kurulunun 14/1/2008 tarihli ve 2008/UM.Z-141 sayılı Uyuşmazlık 

Kararı’nda, yaklaşık maliyetin kullanılabilir ödeneğin üzerinde olmasına rağmen 

ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu ancak kısmi teklife açık ihalede bazı 

kalemlerin iptal edilmesi sebebiyle alımına karar verilen kısımların toplam 

tutarının mevcut ödeneğin altında olması gerekçesiyle aykırılığın ihalenin iptalini 

gerektiren aykırılık olmadığı değerlendirilmiştir.5  

4.5. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; işçilik, malzeme ve 

alımla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. İdare 

tarafından ihale konusu malın üretimi için yükleniciye verilecek malzeme ve 

ekipmanlar yaklaşık maliyetin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

4.6. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatlarıyla birlikte 

açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat 

teklifleriyle birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve 

ilan edilemez. 

4.7. İhale komisyonu, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede 

değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda; değişikliğin gerekçelerini belirtmek 

suretiyle güncellediği yaklaşık maliyeti dikkate alır.  

5. SORU: 4734 sayılı Kanun’da yer alan ihale usulleri nelerdir?  

5.1. 4734 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde üç ihale usulü öngörülmüştür: 

a) Açık ihale usulü,  

b) Belli istekliler arasında ihale usulü, 

c) Pazarlık usulü.  

5.2. Anılan maddede 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikle “doğrudan temin” yöntemi bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. 

Kanun’un İkinci Kısmın Birinci Bölümünün başlığı “İhale Usulleri ve 

Uygulaması” olmakla birlikte bu Bölümde ihale usulü olarak sayılmayan 

“doğrudan temin yöntemi” ile “tasarım yarışmaları” da yer almaktadır.  

5.3. 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde bu Kanuna göre yapılacak 

ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller 

olduğu hüküm altına alınmıştır. 

5.4. Çerçeve anlaşma, elektronik ihale, elektronik eksiltme ve dinamik satın 

alma ihale usulleri olmayıp ihale usulleri çerçevesinde kullanılan ihale 

                                                            
5  Ibid, s.16 
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yöntemleridir. Örneğin idareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım 

işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü 

uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir.  

5.5. Açık ihale usulü, 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü 

maddesi ile “Açık İhale Usulü” başlıklı 19’uncu maddesinde “bütün isteklilerin 

teklif verebildiği usul” olarak tanımlanmaktadır. Bu ihale usulünde de isteklilerin 

ihale dokümanındaki yeterlik kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Kamu ihale 

mevzuatında, açık ihale usulünde teklif vermesi gereken asgari istekli sayına ilişkin 

bir düzenleme bulunmamaktadır. 

5.6. Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, 

hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji 

gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile 

yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre 

yaptırılabilir.  

5.6.1. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday 

sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması 

halinde ihale iptal edilir. Ancak teklif veren istekli sayısının üçten az olması 

nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek 

varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler tekrar teklif vermeye davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.  

5.6.2 Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterlik aşamasında yeterliği 

tespit edilenlerin teklif vermesine ilişkin iki şekilde düzenleme yapılabilir. İlk 

düzenleme şekli, yeterliği tespit edilen adayların tamamının teklif vermeye davet 

edilmesidir. İkinci düzenleme ise ön yeterlik ilanında ve ihale dokümanında 

belirtilmek kaydıyla, beşten az olmamak üzere belli sayıda isteklinin teklif 

vermeye davet edilmesidir. 

5.7. Pazarlık usulü, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinde altı bent halinde 

hüküm altına alınan hallerde kullanılabilen iki aşamalı bir ihale usulüdür. Ancak 

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde 

yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her 

türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler Kanun’un 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir.  
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5.7.1.  İhale komisyonu  (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde 

ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini istekliler ile 

görüşür. 

5.7.2. Pazarlık usulünde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme 

sonucu yeterli bulunan istekliler ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere son yazılı 

tekliflerini ihale komisyonuna sunar. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, yaklaşık 

maliyetin ihale komisyonu tarafından son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte 

açıklanması gerekmektedir 

5.7.3. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) 

bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan 

hallerde en az üç tedarikçinin (geçek veya tüzel kişi) davet edilerek, yeterlik 

belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. MAİUY’nin ekinde yer 

alan standart formlar içinde bulunan İhale Onay Belgesi Standart Formunun (3) 

numaralı dipnotunda, “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) 

bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet 

edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan 

ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu 

hususa ilişkin bilgi ve belgeler onay ekine konulacaktır.” açıklaması yer 

almaktadır. Bu bentler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde davet edilmeyen 

tedarikçilerin ihale dokümanı satın almak istemesi durumunda doküman satılıp 

satılmayacağı tartışmalı bir konudur. Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları ve 

idari yargı kararlarında, 21’inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine 

göre yapılan ihalelere davet edilmediği halde ihale dokümanı satın almak isteyen 

tedarikçilere ihale dokümanının satılması gerektiğine karar verilmiştir. 

5.7.4. Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça, 4734 sayılı Kanun’un 

21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinde yer alan parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların 

yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine mal alımı amacıyla konulacak ödeneklerin 

%10’unu aşamaz. 

5.8. İhale usulleri ve ihale türleri birbirinden farklı terimlerdir. 4734 sayılı 

Kanun kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve danışmanlık hizmet 

alımları ihale türleridir.  
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6. SORU: Çerçeve anlaşma ihaleleri kapsamında alınabilecek mallar 

nelerdir? 

6.1. İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 

olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla 

çerçeve anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici veya 

sınırlayıcı şekilde kullanılamaz. Çerçeve anlaşma ihaleleri ile bu ihaleler 

kapsamında yapılacak münferit sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar,  Çerçeve 

Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.6 

6.2. Kamu ihale mevzuatında “çerçeve anlaşma”, “Bir veya birden fazla idare 

ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında 

gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen 

miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma” olarak 

tanımlanmaktadır. 

6.3. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinde münferit sözleşme, “Çerçeve anlaşma kapsamında 

yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşme” olarak 

tanımlanmaktadır 

6.4.  Anılan Yönetmeliğin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise çerçeve 

anlaşma ihalesine konu olabilecek mallar belirlenmiştir. Bu mallar şunlardır: 

 Her türlü tıbbi sarf malzemesi,  

 İlaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez,  

 Büro malzemesi, 

 Tıbbi cihazlar,  

 Kırtasiye malzemeleri, 

 Bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi,  

 Akaryakıt, her türlü katı yakıt,  

 Her türlü gıda maddesi,  

 Her türlü temizlik sarf malzemesi,  

 Muhtelif tip ray,  

 Muhtelif tip beton ve ahşap travers,  

 Her türlü boya malzemesi,  

                                                            
6 Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.  
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 Tekstil ve giyim malzemeleri,  

 Taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, 

 Agrega ve balast,  

 Kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çakıl ve çimento, 

  Oy sandığı, seçim torbası, seçimlerde kullanılacak paravan, filigranlı oy 

pusulası kâğıdı ve filigranlı oy zarfı kâğıdı, 

 Elektrik,  

 Doğalgaz,  

 Petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri,  

 Her türlü kimyasal gaz ve madde. 

7. SORU: Elektronik eksiltme yöntemi nedir? Kamu ihale mevzuatında 

bu yönteme ilişkin temel düzenlemeler hakkında bilgi veriniz.  

7.1. 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde elektronik 

eksiltme, “Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme 

şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni 

değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları 

kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden 

işlemler” olarak tanımlanmıştır. 

7.2. Elektronik eksiltme yönteminin uygulanmasına ilişkin olarak İhale 

Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapan düzenlemeler ise 19/06/2018 tarihli 

ve 30453 (1. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Elektronik eksiltme 

uygulamasına yönelik düzenleme İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Elektronik 

eksiltme” başlıklı maddelerinde yer almaktadır. Elektronik eksiltmeye ilişkin 

düzenlemeler her üç İhale Uygula Yönetmeliğinde aynıdır. Ayrıca açık ve belli 

istekliler arasında ihale usulüne ilişkin tip idari şartnameler ile Yeterlik Bilgileri 

Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde 

Uygulanacak Tip İdari Şartname’de ihalelerde elektronik eksiltme yapılıp 

yapılmayacağı ile eksiltme yapılacaksa bu çerçevede düzenlemeler yapılmasına 

yönelik madde ve alt maddeler yer almaktadır. 

7.3. İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, tekliflerin 

değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme 

yapılabilir. 4734 sayılı Kanun’un 48’inci madde uyarınca yapılan danışmanlık 

hizmet alımı ihalelerinde elektronik eksiltme uygulanamaz. Ayrıca danışmanlık 
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hizmet alımı ihalesinin hizmet alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmesi halinde de 

elektronik eksiltme yapılamaz. 

7.4. Tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu teklifi değerlendirme dışı 

bırakılmayan  (yeterli kabul edilen) istekliler elektronik ortamda yeniden teklif 

vermeye/eksiltme yapmaya aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama 

tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi 

için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını 

gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir.  

7.5. Elektronik Eksiltmeye Davet Formu’nun gönderildiği tarihten itibaren iki 

iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamadığından e-eksiltmenin başlayacağı 

tarih/saat alanına en erken iki (2) iş günü sonrası seçilecek şekilde bilgi girişi 

yapılması gerekmektedir. Elektronik Eksiltme Kayıt ve Tebligat İşlemleri 

Kullanım Kılavuzu’nda, tur süresinin, eksiltmenin süresi (tur sürelerinin toplamı) 

bir (1) iş günü mesai saatleri içerisinde olacak şekilde ayarlanması gerektiği ve 

sürenin dakika olarak giriş yapılması gerektiği ifade edilmektedir.7 Elektronik 

eksiltme kayıt işlemi tamamlanmış ancak elektronik eksiltmeye davet tebligatı 

yapılmamış ihale/kısım için güncelleme işlemleri yapılabilir.8 

7.6. Elektronik eksiltme uygulaması sürekli geliştirildiğinden bu çalışmanın 

yayımlanmasından sonra ortaya çıkabilecek değişiklikler için Kamu İhale 

Kurumunca yayımlanan Kılavuzların incelenmesi önem taşımaktadır. 

8. SORU: 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının  (f) 

bendi çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile 

test ve tetkik sarf malzemesi alımları hakkında bilgi veriniz. 

8.1. 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 

yer alan hüküm çerçevesinde, özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma 

zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda 

kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez 

gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf 

malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının doğrudan temin yoluyla 

karşılanması mümkün bulunmaktadır. Bu bent kapsamında yapılan alımlarda 

parasal tutar sınırı bulunmamaktadır. 

                                                            
7 Kamu İhale Kurumu, Elektronik Eksiltme Kayıt ve Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu, Ankara, 2014, s.6. 
8 Ibid, s.9 
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8.2. Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde; özellikle hayati önemi haiz olan 

ve acil müdahale gerektiren kalp ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan ilaç ve 

malzemelerin özellikleri, boyutları ve nitelikleri kullanılacak hastaya göre 

değiştiğinden ya da belli bir kullanım süresi bulunmasından dolayı bu süre içinde 

kullanılmaları zorunlu olduğundan; hem idarenin yararı, hem de hastaların mağdur 

edilmemesi açısından bu gibi ilaç ve malzemelerin ihale yoluyla önceden temin 

edilip stoklanması yerine, ihtiyaç duyulduğunda doğrudan temin edilmesinin 

öngörüldüğü belirtilmektedir. Buna göre, hastaya özgü olup özelliğinden dolayı 

stoklama imkânı bulunmayan mal ve malzemelerin de bu madde çerçevesinde 

temini mümkün bulunmaktadır. 

9. SORU: Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak tedariklerde yabancı 

para birimiyle alım yapılabilir mi? 

9.1. Bu konu Kamu İhale Kurulunun 12.04.2017 tarihli ve  2017/DK.D-145 

sayılı Düzenleyici Kararı’nda değerlendirilmiştir. Anılan Kararın 2’nci 

maddesinde, tekliflerin haklı veya zorunlu nedenlerle Türk lirası üzerinden 

alınamadığı haller hariç olmak üzere, tekliflerin Türk lirası üzerinden alınması ve 

sözleşmelerin Türk lirası üzerinden imzalanması gerektiği ifade edilmiştir. 

10. SORU: İhale yetkilisi kimdir? İhale yetkilisi, ihale komisyonu 

üyelerini nasıl görevlendirir? İhale komisyonunun çalışma ilkeleri nelerdir?  

10.1. Kamu ihale mevzuatında “ihale yetkilisi”, idarenin, ihale ve harcama 

yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak 

yetki devri yapılmış görevlileri olarak tanımlanmıştır. İdarelerin bu yetkilere sahip 

kişi, kurul veya görevlileri kendi mevzuatları çerçevesinde belirlenmektedir. İhale 

yetkilisi, ihale komisyonunda üye olamaz. 

10.2. 4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ve İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde, ihale yetkilisinin ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet 

tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

10.3. İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden 

oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı9 ve diğer bir üyenin 

muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale 

                                                            
9 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Yönetmelik 

kapsamında yapılan ihalelerde, ihale komisyonunun muhasebe ve mali işlerden sorumlu personeli dışındaki diğer üyelerinin ihale 

konusu işin uzmanı olması zorunludur. 
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komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı 

dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip 

yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer 

alacakları belirtilir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması 4734 

sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir. 

10.4. İhale yetkilisinin ihale komisyonu üyelerini yazılı olarak görevlendirmesi 

gerekmektedir. İhale komisyonu oluşturmaya yönelik olarak EKAP’ta da yapılması 

gereken işlemler bulunmaktadır. İdareler tarafından bu işlemlerin de 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.10 Kamu İhale Kurulunun 27/5/2003 tarihli ve 

2003/UK.Z-103 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, ihale yetkilisinin sözlü emirle ihale 

komisyonu üyelerini görevlendirmesi, ihale komisyonunun kurulması ve çalışma 

esaslarını düzenleyen mevzuat hükümlerine aykırı olduğuna karar verilmiştir.  

10.5. İhale komisyonunun uzman üyeleri ile muhasebe veya mali işlerden 

sorumlu üyesinin yedek üyeleri, asıl üyelerin taşıması gereken özelliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. Muhasebe veya mali işlerden sorumlu üyenin izin alması 

durumunda, bu üyenin yedeğinin (muhasebe veya mali işlerden sorumlu üyenin 

yedeği), ihale komisyonunun çalışmalarına katılması gerekmektedir. Bir başka 

ifadeyle muhasebe veya mali işlerden sorumlu üyenin izin alması durumunda 

herhangi bir yedek üyenin bu üyenin yerine komisyon çalışmalarına katılması 

mümkün değildir.  

10.6. Çerçeve anlaşma ihalesini yapmak amacıyla kurulan ihale komisyonunun 

görevi çerçeve anlaşmanın imzalanması ile sona erer. Çerçeve anlaşma imzalanan 

isteklilerin on iki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin 

değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği 

gibi, yeni bir ihale komisyonu kurularak da yapılabilir. Münferit sözleşme yapmak 

için verilen teklifler idarece, tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşturulacak 

ayrı bir ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu komisyon üyelerinin işin 

uzmanı olması şartı aranmaz. Her bir münferit sözleşme yapmak için komisyon 

kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla münferit sözleşme yapmak için de 

görevlendirilebilir.  

                                                            
10 EKAP’a yeni eklenecek kullanıcıların tanımlanmaları, gerekli yetki ve rollerinin atanması işlemleri EKAP platform sorumlusu 

tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda; ihale yetkilisi tarafından yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu başkan ve 

üyelerinin, görevlendirildikleri ihaleyle sınırlı olarak tanımlanmaları platform sorumlusu tarafından yapılmaktadır.  
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10.7. İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin 

olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile 

yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev 

alabilir. Ancak hizmet ve yapım işleri sözleşmelerinin kontrol teşkilatında yer alan 

görevliler, bu işlerle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. 

10.8. 4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ve kamu ihale mevzuatında, ihale 

komisyonu üyelerinin kararlarda çekimser kalamayacakları hüküm altına 

alınmıştır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup karşı oy 

kullanan komisyon üyesi, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak 

zorundadır.  

10.9. İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç 

gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare 

tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer 

örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev 

alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi 

zorunludur. 

10.10. İhale komisyonunda görevlendirilmeyen personelin ihale komisyonu 

çalışmalarına katılması ve kararda yer alması mevzuata aykırıdır. Kamu İhale 

Kurulu 24/9/2007 tarihli ve 2007/UM.Z-3177 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “İhale 

komisyonu üyesi olarak görev yapmayan kişinin komisyon toplantılarına katılarak 

alınan kararlarda imzasının bulunması 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 

aykırı” olduğuna karar vermiştir. Oysa ki 2886 sayılı Kanun’un 13’üncü 

maddesinde, “Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak 

şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

 10.11. 4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin gerekçesi çerçevesinde Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, 

ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere ihale komisyonu dışında başka 

adlar altında komisyonlar kurulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Teklif edilecek 

ürünün ihale tarihinden önce bir komisyona teslim edilmesi ve bu komisyonca 

uygun görülen ürün sahiplerinin teklif verebileceğine yönelik düzenleme yapılması 

ya da tekliflerin değerlendirme sürecinde ihale komisyonu dışında mesleki ve 

teknik yeterliğin belirlenmesi için komisyonlar oluşturulması mevzuata aykırıdır. 

Kamu İhale Kurulu 18/6/2007 tarihli ve 2007/UM.Z-1991 sayılı Uyuşmazlık 
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Kararı’nda, “İhale komisyonuna yeteri kadar işin uzmanı atamak yerine tekliflerin 

değerlendirilmesi aşamasında mesleki yeterlikleri ve unvanlarının ne olduğu 

anlaşılamayan muayene komisyonu adı altında ayrı bir komisyon oluşturarak ihaleyi 

[ihalenin] sonuçlandırılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi bakımından 

uyarlık bulunmadığına” karar vermiştir. 

10.12. Aday veya isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelere ilişkin 

olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli 

belge ve bilgileri isteyebilir. 

10.13. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, ihale komisyonu 

kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya 

kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün 

bulunmaktadır. 

11. SORU: Mal alımı ihalelerinde fiyat dışı unsurlara yönelik olarak 

kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

11.1. 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde, ihalelerde ekonomik açıdan 

en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına veya fiyatla birlikte fiyat dışındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.  

11.2. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesinde, mal 

alımı ihalelerinde fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme yer 

almaktadır. 

11.3. İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım 

maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı 

unsur olarak belirlenebilir. 

11.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı 

unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, fiyat dışı unsurların parasal 

değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin 

değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari 

şartnamede açıkça belirtilir. 

11.5. Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi 

ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya 

görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale 

onay belgesinin ekinde yer alır. 
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11.6. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı 

unsur olarak öngörülemez. Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak 

rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.  

12. SORU: Alternatif teklif nedir? Alternatif teklif verilmesine izin verilen 

ihalede, istenilen sayıda teklif verebilir mi? 

12.1. Alternatif teklif, “ihale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir 

ihalede aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde 

belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik 

özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulması...” 

olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle alternatif teklif, mal alımı ihalesinde 

aynı isteklinin birden çok teklif sunmasına izin verilmesi hâlinde isteklinin asıl 

teklifinin yanında sunduğu teklif veya tekliflerdir. Kamu ihale mevzuatında sadece 

mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilmesine imkân tanınmıştır. 

12.2. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde sadece alternatif teklifin 

tanımına yer verilmiş olup konuya yönelik ayrıntılı açıklama ise KİGT’nin 59’uncu 

maddesinde yer almaktadır. 

12.3. Mal alımı ihalelerinde, alternatif teklif sunulmasına izin verilip 

verilemeyeceğine yönelik düzenlemenin idari şartnamenin “alternatif teklifler” 

maddesinde yapılması gerekmektedir. Alternatif teklif verilmesine izin verilen 

ihalede, belli bir sayının üzerinde alternatif teklif verilmemesinin öngörülmesi 

durumunda, isteklilerin verebileceği azami alternatif teklif sayısı ihale 

dokümanında belirtilecektir. Bir başka ifadeyle idare alternatif teklif sayısını 

sınırlayabilir. Alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalenin idari şartnamesinde, 

istekli tarafından her bir teklif için ayrı bir teklif mektubu sunulacağı belirtilecektir. 

12.4. Alternatif teklif sunulmasına izin verilen ve iş deneyimini gösteren belge 

istenilen ihalede, isteklinin her bir teklifi için ayrı ayrı teknolojik ürün deneyim 

belgesi sunabileceğini değerlendiriyoruz. Teknolojik ürün deneyim belgesinin 

düzenlendiği mal/malların teklif edilmediği teklif veya teklifler için ise sadece bir 

adet iş bitirme belgesi sunulmalıdır.11 

12.5. Alternatif teklif sunulmasına izin verilen ihalenin teknik şartnamesinde 

alım konusu malın asgari özelliklerinin belirtilmesi gerekmekte olup her bir teklif 

için ayrı ayrı teknik yeterlik kriterleri belirlenmesi söz konusu değildir.  

                                                            
11 İstekli tarafından MAİUY’nin ilgili maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde iş deneyimini gösteren belge olarak mal satışına 

ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik faturaların da sunulması mümkündür.  
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12.6. İsteklilerin ihalede alternatif teklif sunmalarını zorunlu kılan bir 

düzenleme yapma konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bir başka 

ifadeyle alternatif teklif sunulmasına izin verilen ihalede, isteklilerin alternatif 

teklif sunup sunmama konusunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Alternatif teklif 

verilmesi, idari şartnamede isteklinin tercihine bırakılarak düzenlenmelidir.  İdari 

şartnamede mutlak suretle alternatif teklif vereceklerine dair düzenleme yapılarak 

istekliler alternatif teklif sunmaya zorlanamaz.  

12.7. Kısmi teklife açık olan bir mal alımı ihalesinde, ihalenin bir veya birkaç 

kısmında alternatif teklif sunulmasına izin verilip diğer kısımlarında alternatif 

teklif sunulmasına izin verilmemesi konusunda kamu ihale mevzuatında açık bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak idari şartnameler incelendiğinde bazı kısım 

veya kısımlarda alternatif teklif sunulmasına izin verilebileceğine dair bir 

düzenleme olmadığı görülmektedir.  

12.8. Alternatif teklif sunan isteklinin birden çok teklifinin geçerli olması ve 

tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması durumunda 

aynı isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak 

kabul edilip edilmeyeceği konusunda da açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu 

durumda değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik olarak kamu ihale 

mevzuatında bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. 

12.9. İhale komisyonunun, isteklinin sunduğu her bir alternatif teklifin yeterlik 

kriterlerini sağlayıp sağlamadığını ayrı ayrı değerlendirmesi gerekmektedir. Kamu 

İhale Kurulu, alternatif teklif sunulmasına izin verilen bir ihalede, isteklinin 

tekliflerinden birinin teknik şartnameye uygun olmaması sebebiyle değerlendirme 

dışı bırakılıp diğer teklifinin değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olmadığına 

karar vermiştir.12 Ancak isteklinin ihale sürecinde yasak fiil ve davranışta 

bulunması durumunda alternatif teklifi de dâhil olmak üzere tüm teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılmalıdır. 

12.10. Alternatif teklif sunulmasına izin verilen ihalede, ihale üzerinde 

bırakılmayan istekli ihale dokümanında verilecek azami alternatif teklif sayısının 

düzenlenmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla itirazen şikâyet 

başvurusunda yer almıştır. Kamu İhale Kurulunun 28/01/2013 tarihli ve 

2013/UM.I-591 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “… İhale dokümanında 

verilebilecek azami alternatif teklif sayısının belirtilmemesinin de mevzuata uygun 

                                                            
12 Kamu İhale Kurulunun 28/1/2013 tarihli ve 2013/UM.I-591 sayılı Uyuşmazlık Kararı 
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olmadığından bahsedilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin süresi içerisinde şikâyet 

başvurusunda bulunmadığı, teklif vermekle dokümanda yer alan tüm 

düzenlemelerin kabul edildiği hususları göz önüne alındığında anılan iddianın süre 

yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna…” ulaşılmıştır. KİGT’nin 59.1’inci 

maddesi ve tip idari şartnamelerde, azami teklif sayısına yönelik düzenleme 

yapılması konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunduğundan, kanaatimizce de 

başvuru sahibinin iddiası uygun değildir. 

12.11. Alternatif teklif sunulmasına izin verilmeyen bir ihalede, teklif edilecek 

ürünün taşıması gereken teknik kriterlerin “veya” bağlacı kullanılarak 

düzenlenmesi isteklilere birden fazla ürün teklif etmesine ya da alternatif teklif 

sunmasına izin veren bir düzenleme olarak değerlendirilmemelidir, Kamu İhale 

Kurulu, 24/6/2008 tarihli ve 2008/UM.Z-2711 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, kanal 

kazıcılı yükleyici ve paletli ekskavatör alımı ihalesinin teknik şartnamesindeki 

“Kanal kazıcının kumandası hidrolik pilot kumandalı joystick veya hidrolik levyeli 

tip olacaktır.” şeklindeki düzenlemenin alternatif teklif verilebileceği anlamına 

gelmediğine karar vermiştir. Yapılan düzenleme çerçevesinde istekliler, joystick 

kumandalı ya da hidrolik levyeli kanal kazıcı teklif edebilecektir.  

12.12. Alternatif teklif fiyatlarının birbirinden farklı olması durumunda, 

yüksek tutarlı teklif esas alınarak sadece bir geçici teminat verilmesi mümkündür. 

İsteklinin sunduğu geçici teminat tutarının teklif ettiği bedellerden birinin veya 

birkaçının %3’ünden az olması durumunda sadece o teklif veya tekliflerin 

değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.  

12.13. KİGT’nin 59.5’inci maddesinde, “idare tarafından ihale konusu malın 

teslim süresi ve teslim şekli gibi hususlar ihale dokümanında düzenlendiğinden 

aynı mal için farklı teslim süresi ve teslim şekilleri alternatif teklif olarak kabul 

edilmeyeceği” hüküm altına alınmıştır.  

13. SORU: Zeyilname nedir? Kamu ihale mevzuatında zeyilnameye ilişkin 

temel düzenlemeler nelerdir? 

13.1. Kamu ihale mevzuatında, ihale dokümanında değişiklik yapan 

düzenleme, zeyilname olarak adlandırılmaktadır. İhale dokümanında değişiklik ve 

açıklama yapılması, 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde, şikâyet başvurusu 

üzerine ihale dokümanında değişiklik yapılması ve ihale tarihinin ertelenmesi ise 

anılan Kanun’un 55’inci maddesinde düzenlenmiştir. Şikâyet üzerine ihale 
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dokümanında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak KİGT’nin 15.3’üncü 

maddesinde açıklama yer almaktadır.  

13.2. 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu ve 55’inci maddeleri esas alınarak mal 

alımı ihalelerinde “ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama 

yapılması”, MAİUY’’nin 24’üncü maddesi ile idari şartnamelerin “İhale 

dokümanında değişiklik yapılması” başlıklı maddelerinde düzenlenmiştir. 

13.3. İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik 

yapılmaması esastır. Ancak teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek 

maddi veya teknik hatalar ya da eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya idareye 

yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda 

değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılmasını gerektiren sebep ve zorunluluklar bir 

tutanakla tespit edilir. MAİUY’nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde, “düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamaların” ihale işlem 

dosyasında yer alması gerektiği hüküm altına alınmıştır.  

13.4. İdareler tarafından zeyilname EKAP’ta hazırlanmalıdır. Zeyilname 

hazırlanmasına ilişkin açıklamalar, Platformda yer alan “sık sorulan sorular” 

kısmında yer almaktadır. 

13.5. Zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde 

doküman alanların/indirenlerin tamamına tebliğ edilir. Ancak belirlenen maddi 

veya teknik hataların ya da eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale 

sürecine devam edilebilmesi 4734 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesine göre 

düzeltme ilanı yapılmasıyla mümkündür.  

13.6. 4734 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde, yirmi beş ve kırk günlük ilan 

süresi bulunan ihalelerde, ilanın yayımlanmasını takip eden on beş gün, ilan süresi 

daha kısa olan ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı 

yapılarak ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

İlanlarda düzeltme yapılmasına ilişkin açıklama, KİGT’nin 13.4’üncü maddesinde 

yer almaktadır.  

13.7. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların 

hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, zeyilname ile ihale veya 

son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. 

Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış 

olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif 

verme veya başvuru yapma imkânı tanınır.  
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13.8. 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu 

üzerine yapılan incelemede, başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını ya da işin 

gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin 

bulunması ve dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya 

son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak 

yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha 

ertelenebilir.  

13.9. KİGT’nin 15.3’üncü maddesinde ihale veya son başvuru günü ihale/son 

başvuru tarihi ertelenerek zeyilname yapılmasının mümkün olmadığı ifade 

edilmektedir. Belirlenen maddi veya teknik hataların ya da eksikliklerin ilanda da 

bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi ancak 4734 sayılı 

Kanun’un 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.  

13.10. Şikâyet başvurusu üzerine zeyilname hazırlanmasına karar verilmiş ve 

ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış ise zeyilnamenin ihale 

veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesi doküman alanlara tebliğ edileceği 

hususu dikkate alınarak tarih belirlenmelidir.   

13.11. İdare süre koşuluna uygun olmak şartıyla birden çok defa zeyilname 

hazırlayabilir. Ancak zeyilname ile ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 

ertelenebilir.  

13.12. 4734 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinde, “4734 sayılı Kanunun 32 nci 

maddesine göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla 

süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik 

süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile 

uzatılır.” hükmü yer almaktadır. Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi halinde 

idari şartnamelerin “Geçici teminat” başlıklı maddesindeki geçici teminat 

mektuplarının süresine ilişkin alt maddesinde de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

13.13. İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine 

idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir 

parçasıdır. Sözleşme tasarısında, zeyilnamenin hangi dokümanda değişiklik 

yapıyorsa o dokümanın öncelik sırasına sahip olduğu belirtilmektedir. 
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14. SORU: İhale dokümanı indiren firma, idareden ihale dokümanına 

ilişkin açıklama talep edebilir mi? Açıklama talep edilmesi mümkünse süre 

kıstı/sınırlaması var mıdır?  

14.1. İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak 

ihale tarihinden yirmi gün13 öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. 

Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. 

14.2. Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak 

açıklama bu tarihe kadar EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin 

tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Bu tebliğin, EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına ihale veya son 

başvuru tarihinden en az on gün önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde 

yapılması gerekmektedir.  

14.3. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır ancak 

açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. 

14.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak 

verilir. 

14.5. 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin son fıkrasında, açıklamadan 

önce teklifini vermiş olan isteklilerin teklifini geri çekerek, yeniden teklif 

vermesine yönelik bir hüküm yer almamaktadır.14  

15. SORU: Birden fazla mal kaleminden oluşan mal alımı ihalesinin, 

götürü bedel teklif alınarak gerçekleştirilmesi mümkün müdür? 

15.1. MAİUY’nin 4’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre birden fazla 

mal kaleminden oluşan mal alımı ihalesinin, birim fiyat teklif almak suretiyle 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin bir idare tarafından birden çok tıbbi 

malzeme alımının gerçekleştirileceği ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

15.2. Kamu İhale Kurulunun 18/10/2010 tarihli ve 2010/UM.III-3204 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda “birden fazla mal kaleminden (33 çeşit trafik işaret levhası 

ile cıvata +somun 33 çeşit trafik işaret levhası ile galvanizli direk ve cıvata 

+somun alımı) oluşan ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle değil, götürü bedel 

                                                            
13 İlan veya başvuru süresi yirmi günden daha kısa olan ihalelerdeki açıklama talebi dikkate alınmadan yirmi günlük süre 

düzenlemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.  
14 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Zeyilname düzenlenmesi halinde,  teklifini bu düzenlemeden önce 

vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.” hükmü yer almaktadır. 
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üzerinden yapılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve bu aykırılık 

sebebiyle ihalenin iptal edilmesine” karar verilmiştir.  

15.3. Tek kalemden oluşan mal alımı ihalesi götürü bedel teklif alınarak 

gerçekleştirilebileceği gibi birim fiyat teklif almak suretiyle de gerçekleştirilebilir. 

Götürü bedel teklif alınarak gerçekleştirilen mal alımı ihalelerinde, 4735 sayılı 

Kanun’un 24’üncü maddesi çerçevesinde iş artışı yapılamaz. 

16. SORU: Aritmetik hata nedir? Teklif fiyatlarında yuvarlama nasıl 

yapılır?  

16.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumu 

aritmetik hata olarak adlandırılmaktadır. 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin 

değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında, “…Bu aşamada, 

isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine 

ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim  

fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun 

olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik 

hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır. Konuya 

yönelik ayrıntılı açıklama KİGT’nin 16.5’inci maddesinde yer almaktadır.  

16.2. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede, isteklinin aritmetik hata 

yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer 

kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır. 

16.3. Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı 

ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları 

ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki 

ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam 

teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak 

yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa 

tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. 

16.4. Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın 

çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı 

olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması 

halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en 

fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir.  Bir 

başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin 

birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık 
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basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en 

yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde 

yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun 

altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.  

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek: 

 

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif 

tutarı 
Yuvarlama sonucu 

500.815,414 500.815,41 

500.815,4149 500.815,41 

500.815,41582 500.815,42 

500.815,4169 500.815,42 

16.5. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim 

tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama 

yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle 

belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk lirası)’nin altındaki tutarlar iki 

ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik 

mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili 

mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin 

uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde 

birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik 

kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan 

tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak 

yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa 

tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. 

16.6. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları 

(MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan 

teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan 

yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde 

birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif 

sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu 

farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale 
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komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan 

tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas 

nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir. 

16.7. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde ise tekliflerin 

değerlendirmesinin her kısım üzerinden ayrı ayrı yapılacağı kuralından hareketle, 

isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak 

ve teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden değerlendirme yapılarak ihale 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, istekli sadece bir kısma teklif vermiş ve birim fiyat 

teklif cetvelinde aritmetik hata yapmışsa ya da birden fazla kısma teklif vermekle 

birlikte bütün kısımlarda aritmetik hata bulunmaktaysa, teklifi doğrudan 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

17. SORU: İdare tarafından ihale dokümanının tamamının veya bir 

parçasının Türkçe hazırlanmadan yabancı bir dilde hazırlanması mümkün 

müdür? 

17.1. İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı 

isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında 

başka dillerde de hazırlanabilir. Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da 

EKAP’a yüklenir. Ancak dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve 

anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.  

17.2. İhale dokümanının tamamının ya da bir kısmının Türkçe hazırlanmadan 

sadece yabancı dil ya da dillerde hazırlanması mevzuata aykırıdır. 

18. SORU: Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde 

teklifler nasıl değerlendirilmelidir? 

18.1. Birim fiyat üzerinden teklif alınan ve birden fazla teklif kaleminden 

oluşan ihalelerde isteklinin ihalenin tamamına veya teklif kalemlerinin biri ya da 

bir kaçına teklif vermesine izin verilmesi halinde ihalenin bir veya birden fazla 

kısmına verilen teklif, kısmi teklif olarak adlandırılır.15 Götürü bedel üzerinden 

teklif alınan ihalede, kısmi teklif söz konusu değildir. 

18.2. Kısmi teklif verilmesine izin verilen iki farklı mal alımı ihalesi türü 

olabilir. Bunlardan ilki, ihalenin farklı mal türlerinden oluşmasıdır. İkincisi ise 

                                                            
15 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin (MAİUY) 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “kısmi teklif”, 

“Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak 

belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar 

itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklif” olarak tanımlanmaktadır. 
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ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olmasıdır.  Bu durumda aynı malın 

miktarlar itibarıyla belirlen teklif kalemleri kısımları oluşturulur. 

18.3. İsteklilerin bir ihalede kısmi teklif verebilmesi için idari şartnamenin 

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı maddesinde, kısmi teklif verilmesine izin 

verilmelidir. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısmi teklifin ne şekilde 

verileceğine ilişkin açıklama, idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” 

başlıklı alt maddesinde yer almalıdır. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubu ve birim 

fiyat teklif cetvelinde de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.16 

18.4. Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde tekliflerin 

değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı açıklama, KİGT’nin 16.4’üncü maddesinde yer 

almaktadır.  

18.5. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede, isteklinin yeterlik 

değerlendirmesi, teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif 

ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. 

Geçici teminat tutarının yetersiz olması halinde, isteklinin teklifi değerlendirme 

dışı bırakılır. İsteklinin toplam bedeli dikkate alındığında geçici teminat tutarının 

yetersiz olduğu durumlarda, geçici teminat tutarının yeterli olduğu kısımlar için 

teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik talepleri mevzuata uygun değildir. 

Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için 

ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. 

18.6. Belli istekliler arasında ihale usulü ve 4734 sayılı Kanun’un 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulüyle 

yapılan ihalelerde kısmi teklif verilmesine imkân tanınması durumunda, istenecek 

belgelerin işin tamamı dikkate alınarak belirlenmesine karşın bankalardan temin 

edilecek belgelerdeki, iş hacmini gösteren ve iş deneyimini gösteren belgelerdeki 

parasal tutarlar her bir kısım için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.  

18.7. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan özel imalat süreci gerektiren mal 

alımı ihalelerinde, üretim kapasite miktarı yeterlik kriteri olarak düzenlenecek ise 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin dördüncü 

fıkrası gereğince üretim kapasite miktarının, her bir kısım için o kısmın miktarı 

esas alınarak ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.  

                                                            
16 Mal alımı ihalelerinde kısmi teklif verilmesine izin verilmesi ve kısmın veya kısımların birden çok kalemden oluşması 

durumunda, idarelerce  KİGT’nin ekinde yer alan form örneği (Ek-M.1) esas alınarak birim fiyat cetveli hazırlanabilir. 
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18.8. Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede, bir veya birden 

çok mal kaleminin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunlu, diğer mal 

kalemleri için ise bu belgelerin alınması zorunlu değil ise alımların birlikte 

yapılabilmesi için alımlar arasında bağlantı olması ve ihalenin kısmi teklife 

açılması zorunludur.  

18.9. Kısmi teklife açık ihalede, teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 

durumunda, belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısma yönelik iş 

deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu belgenin 

düzenlendiği malın teklif edilmediği kısımlar için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya 

Yönetmeliğin 46’ncı maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir. 

18.10. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, ihale komisyonu 

yaklaşık maliyetin açıklanacağı aşamada, toplam yaklaşık maliyet tutarı ile her bir 

kısım için belirlenen yaklaşık maliyet tutarını ayrı ayrı açıklayacaktır. Her bir 

kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarı okunarak açıklayabileceği gibi her bir kısmın 

yaklaşık maliyet tutarının yer aldığı çizelgenin fotokopisi dağıtılmak suretiyle de 

yaklaşık maliyet tutarları açıklanabilir.  

18.11. Kısmi teklife açık olan bir ihalede bir veya birkaç kısma yönelik şikâyet 

veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru 

sonuçlandırılmadan bu kısım ya da kısımlara ilişkin sözleşme imzalanamaz. 

Başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kısımlara ilişkin sözleşmeler 

imzalanabilecektir. 

18.12. İdare, ihale komisyonu ve ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptali, 4734 

sayılı Kanun’un 16’ncı, 39’uncu ve 40’ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu üç 

madde çerçevesinde kısmi teklife açık ihalenin tamamı iptal edilebileceği gibi, bir 

ya da birkaç kısmı da iptal edilebilir. Ancak, kısım veya kısımların iptal sebebi 

ihalenin tamamını etkiliyor ise ihalenin tamamının iptali söz konusu olabilir. 

18.13. İşin tamamına veya birkaç kısmına teklif veren istekli, ihalenin birkaç 

kısmında veya bütün kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 

belirlenmesi durumunda, bu istekliyle bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, idareye 

bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını sağlayan ve kısmi 

teklif verilmesine izin verilen ihalede, her bir kısım için ihale üzerinde bırakılan 

istekliyle ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir. Buna ilişkin düzenlemeye idari 

şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklama” başlıklı maddesinde yer verilmelidir. 
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Ayrıca, sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşmenin “Sözleşme türü ve bedeli” 

başlıklı maddesine “İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan” ibaresinden sonra “ve 

ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen” ibaresi eklenecektir. Her bir kısım için 

ayrı ayrı sözleşme imzalandığı durumlarda, her kısım için ayrı kesin teminat 

alınacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ayrı sözleşmeye konu olan kısımlara 

ilişkin sadece bir adet kesin teminat mektubu sunmasının mevzuata uygun olmadığı 

görüşündeyiz. 

18.14. Kısmi teklife açık ihalede, kısımlar farklı yükleniciler tarafından yerine 

getiriliyor veya her bir kısım için ayrı sözleşme düzenlenmiş ise yüklenicilerin 

kendi kısımlarını tamamlaması veya her bir sözleşmeye ilişkin işleri tamamlaması 

ve o kısmın kesin kabulünün yapılmasıyla birlikte iş bitirme belgesi düzenlenir. 

18.15. Kamu İhale Kurulunun 28/4/2008 tarihli ve 2008/UM.Z-1721 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, kısmi teklif verilmesine imkân tanınan bir ihalede, şirket 

müdürü ve ortakları aynı kişilerden oluşan iki şirketin her birinin, diğerinin teklif 

vermediği kısma teklif vermesinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendi kapsamında aynı ihaleye birden fazla teklif verme olarak 

değerlendirilmesi ve ihalelerden yasaklanma kararı verilmesinin mevzuata aykırı 

olduğuna karar verilmiştir 

18.16. Kamu İhale Kurulunun 14/1/2008 tarihli ve 2008/UM.Z-141 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, ihalenin yaklaşık maliyetinin kullanılabilir ödeneğin 

üzerinde olmasına rağmen ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu; kısmi 

teklife açık ihalede bazı kalemlerin iptal edilmesi sonucu alımına karar verilen 

kısımların toplam tutarının ödeneğin altında bulunması sebebiyle yapılan 

aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren esasa etkili bir nitelik taşımadığı 

değerlendirilmiştir.  

18.17. İhalenin kısmi teklif verilmesine izin verilmeden gerçekleştirilmesi 

itirazen şikâyet başvurusuna konu olabilmektedir. Kamu İhale Kurulunun 

25/7/2012 tarihli ve 2012/UM.III-2983 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, beş kalem 

tıbbi malzeme alımı ihalesinin kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirilmesinin 

4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu iddiası değerlendirilmiştir.Bu 

karar incelendiğinde, Kamu İhale Kurulunun idareden ihalenin kısmi teklife kapalı 

olarak gerçekleştirilmesinin gerekçelerine ilişkin bilgi talep ettiği ve bu gerekçelere 

yönelik teknik görüş alarak karar verdiği görülmektedir.  
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18.17.1. Anılan Uyuşmazlık Kararı’nda, “… Akademik kuruluştan alınan 

teknik görüşte, incelemeye konu ihalede alınması planlanan beş kalem tıbbi 

malzemenin birbirine uyumlu olmasının önem arz ettiği, ihalenin kısmi teklif 

verilebilmesine kapatılmasının tıbbi zorunluluktan kaynaklandığı ve idarenin 

ihalenin kısmi teklif verilmesine kapatılması gerekçelerinin makul kabul 

edilebileceği yönünde kanaat belirtildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde 

olmadığına” karar verilmiştir. 

 18.18. Kısmi teklife açık bir ihalede ihalenin bir veya birkaç kısmının iptali 

mümkündür. Kamu İhale Kurulunun 23/8/2010 tarihli ve 2010/UM.I-2536 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, kısmi teklif verilebilecek ihalelerde geçerli ve uygun teklif 

bulunmaması durumunda ihalenin kısım ya da kısımlarının iptal edilebileceğine 

karar vermiştir.  

 18.18.1. Anılan Uyuşmazlık Kararı’nda, “… Anılan düzenlemeler 

çerçevesinde kısmi teklife açık bir ihalede aslında her kısmın ayrı bir alım konusu 

olduğu, aday ve isteklilerin yeterlik değerlendirmelerinin başvuruda bulunulan 

veya teklif verilen kısımlar göz önünde bulundurularak ayrı ayrı yapılacağı, ihale 

sürecinde her kısım için ayrı ayrı ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci 

teklif sahiplerinin belirlenerek, her kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağı 

hususları göz önünde bulundurulduğunda; kısmi teklife açık bir ihalede, aslında 

her kısmın ayrı bir ihale gibi değerlendirilebileceği ortadadır.  

 Kısmi teklife izin verilmesi veya bu yolun tercih edilmesi ile amaçlananın 

ise, bir ihale süreci ile birden fazla ihtiyaç konusunun temin edilerek, kaynakların 

zamanında ve verimli kullanılmasının sağlaması olduğu aşikardır. Dolayısı ile, 

kısmi teklife açık bir ihalede, bazı kısımların iptalini gerektirecek türden mevzuata 

aykırılıkların tespiti sebebiyle söz konusu kısımların iptal edilmesi, ihalenin diğer 

kısımların gerçekleştirilmesini etkilemeyeceğinden, mevzuata aykırılık taşıyan 

kısımların iptal edilmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.  

 İncelemeye konu ihalede de, itiraza konu olan kısımlar ile ilgili teknik 

şartname bölümlerinde yer alan mevzuata aykırılık sebebiyle ihalenin anılan 

kısımlarının iptal edildiği ve söz konusu aykırılıların ihalenin diğer kısımları ile 

ilgili olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan aykırılıklar sebebi ile 

ihalenin tamamının iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde…” 

bulunmamıştır. 
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18.19. Kamu İhale Kurulunun 7/2/2013 tarihli ve 2013/UH.II-841 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, kısmi teklife açık bir ihalede ihalenin birkaç kaleminin 

iptal işlemine karşı yapılan başvuru değerlendirilmiştir. Anılan Uyuşmazlık 

Kararı’nda, “… İdarece gönderilen 23.01.2013 tarihli yazıdan, ihalenin 1’inci, 

3’üncü ve 4’üncü kısımlarına ilişkin iptal kararının alınmasından önce idareye 

yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin ihalenin anılan kısımlarının iptali işlemine yönelik 

başvurusunun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

 Açıklanan nedenlerle, isteklinin ihalenin 1, 3 ve 4’üncü kısımlarına ilişkin 

başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) 

bendine göre görev yönünden reddine” karar verilmiştir. Kısmi teklife açık bir 

ihalede iptal edilen bir kısma ilişkin daha öncesinde herhangi bir şikâyet 

başvurusunun bulunmaması sebebiyle bu kısma yapılan itirazen şikâyet başvurusu 

görev yönünden reddedilmektedir.17 

18.20. 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif 

mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının 

tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı 

ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle 

yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme 

uygulama yönetmelikleri ve tip idari şartnamelerde yer verilmiştir. İhale üzerinde 

bırakılan isteklinin teklifinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunması nedeniyle 

teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla itirazen şikâyet 

başvurusunda bulunulmuştur.  

18.20.1. Kamu İhale Kurulunun 29/4/2013 tarihli ve 2013/UH.I-1906 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, “…Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden kısmi teklif 

verilmesine imkân tanınan ihalelerde yeterlik değerlendirmesinin her bir kısım için 

ayrı ayrı yapılacağı, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan tekliflerin 

değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde 

                                                            
17 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “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 iptal edildiği 

durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte 

başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan 

başvuru olarak değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamdaki kısım iptalleri, itirazen şikâyet başvurusuna konu 

olabilecektir.  
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ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısmına ilişkin teklifin değerlendirme dışı 

bırakılarak teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlanacağı 

anlaşılmıştır. Her ne kadar Kamu İhale mevzuatında kısmi teklif verilmesine imkân 

tanınan ihalelerde birim fiyat teklif cetvelinde rakamlar üzerinde kazıntı, silinti, 

ve/veya düzeltme bulunması halinde teklifin tamamının mı yoksa söz konusu 

kazıntı, silinti ve/veya düzeltmenin yapıldığı kısmının mı geçersiz sayılacağına dair 

düzenleme bulunmamakla birlikte yukarıda belirtilen değerlendirmeler 

çerçevesinde sadece kazıntı, silinti ve /veya düzeltmenin yapıldığı kısmın geçersiz 

sayılması gerektiği sonucuna…”ulaşılmıştır. Gerek kamu ihale mevzuatında 

gerekse bu Uyuşmazlık Kararı’nda kısmi teklife açık ihalede kazıntı ve silintinin ya 

da düzeltmenin cetveldeki kısımlara ilişkin tutarda değil cetveldeki ya da teklif 

mektubundaki toplam tutarda olması durumunda değerlendirmenin nasıl 

yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmamaktadır. Kanaatimizce bu durumda 

teklifin tamamının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.  

18.21. Kısmi teklife açık olan bir ihalede aritmetik hatanın bulunması halinde 

değerlendirmenin nasıl yapılacağına yönelik açıklama aritmetik hataya ilişkin soru 

başlığı altında yer almaktadır. 

19. SORU: İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi 

sürecinde belge ve bilgi eksikliğinin tamamlatılması konusunda bilgi veriniz.  

19.1. Kamu İhale mevzuatında yapılan değişiklikte belge eksikliğinin 

tamamlatılması kaldırılmış sadece bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına olanak 

verilmiştir. Bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına yönelik düzenleme, 4734 sayılı 

Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliğinde yer 

almaktadır. Ayrıca, belgelerdeki eksik bilgilerinin tamamlatılmasına ilişkin 

açıklama KİGT’nin 16.6’ncı maddesinde yer almaktadır.  

19.2. İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen 

belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan 

eklerinden herhangi birinin, isteklice sunulmaması halinde, bu eksik belge ve/veya 

ekleri idarece tamamlatılmayacaktır. Ancak aşağıdaki durumlar bilgi eksikliği 

olarak kabul edilecek ve tamamlatılacaktır: 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar 

hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını 

değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi 

eksiklikleri tamamlatılacaktır.   
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b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce 

düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin 

içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, 

kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 

belgeler tamamlatılacaktır.  

19.3. İdareler tarafından bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler 

ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin istekli 

tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak istekliye iki iş gününden az 

olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.  

19.4. İdarece bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre 

içinde isteklice sunulan belgenin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi 

halinde, bu belge, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını 

sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir. 

19.5. Bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak 

istenilmesi ve isteklice bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece 

belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı 

bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

20. SORU: İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde 

isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi çerçevesinde nasıl bir 

açıklama isteyebilir? 

20.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, 

karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan 

hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.  

20.2. Teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen 

kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla açıklama 

istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.  

20.3. İstekli tarafından idarenin yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap 

verilir. Bir başka ifadeyle sözlü olarak açıklama talep edilmesi ve sözlü olarak 

açıklama yapılması mevzuata uygun değildir.  
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21. SORU: Tekliflerin geçerlilik süresi ve bu sürenin uzatılmasına ilişkin 

kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler konusunda bilgi veriniz.  

21.1. Teklif geçerlilik süresi ve bu sürenin uzatılması, 4734 sayılı Kanun’un 

32’nci maddesi ve İhale Uygulama Yönetmelikleri ile idari şartnamelerin 

“Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı maddesinde düzenlenmiştir. 

21.2. Tekliflerin geçerlilik süresi, tekliflerin tahmini değerlendirme süresi ile 

sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve şikâyet başta olmak üzere benzeri 

hususlar dikkate alınarak belirlenir. İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden 

itibaren kaç takvim günü olduğunu rakam ve yazıyla ön yeterlik/idari şartnamenin 

ilgili maddesinde yazacaktır. 

21.3. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde teklif geçerlik süresi, teklif ve 

sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale 

dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Tekliflerin 

geçerlik süresinin uzatılmasına yönelik talep ve cevapların yazılı olması 

gerekmektedir.  

21.4. Mevzuatta açık düzenleme yer almamakla birlikte idare tarafından teklif 

geçerlilik süresinden fazla olmamak kaydıyla isteklilerden teklif geçerlilik 

süresinin uzatılması birden fazla defa istenebileceği görüşündeyiz. Örneğin idari 

şartnamede teklif geçerlilik süresi 90 (doksan) gün ise teklif geçerlilik süresinin 

önce 30 (otuz) gün uzatılması daha sonra bu süreninde yetersiz olmasının 

anlaşılması halinde (ikinci kez) 60 (altmış) gün uzatılabilir.  

21.5. Teklif geçerlilik süresi, geçici teminat mektuplarının süresini 

etkilemektedir. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak 

kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin 

uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresinin de uzatılması istenir.  

21.6. KİGT’nin 16.7’nci maddesinde, teklif geçerlilik süresinin dolmasından 

sonra sözleşme yapılmasına ilişkin açıklama yer almaktadır. Şikâyet başvurusunda 

bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda, 

teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu 

sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlar söz 

konusu olabilmektedir. 

21.7. Teklif geçerlilik süresi sona ermiş olsa bile ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul 

etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan 
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istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif 

geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi 

gerekmektedir.  

21.8. Tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 

sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi 

imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve 

yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. 

22. SORU: EKAP üzerinden yapılan tebligatlar hakkında bilgi veriniz. 

22.1. EKAP üzerinden yapılan tebligatlar, tebligatın konusu, zamanı ve içeriği 

gibi bilgileri de kapsayacak şekilde EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden 

yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın ilgililere ait 

EKAP’da yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul 

edilir.  

22.2. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günleri ve mesai saatlerine bağlı 

kalınmaksızın idareler tarafından her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak tebligat 

işleminin iş günleri içinde ve 09.00 – 18.00 saatleri arasında yapılmaması 

durumunda, tebligatın içeriği, yapıldığı tarih ve saat bilgisi ile birlikte EKAP 

üzerinde kayıt altında tutulur. Bu tebligat, kayıt edildiği tarihi takip eden ilk iş 

günü içerisinde ilgililere ait EKAP’da yer alan bildirim kutusuna, 09.00 – 18.00 

saatleri arasında ulaştırılır. Sürelerin hesabında bu durum göz önünde 

bulundurulur. 

22.3. Aday, istekli ve istekli olabilecek tarafından idare ile yapılacak 

yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz. 

23. SORU: İhalede teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olursa ihale iptal 

edilmek zorunda mıdır? 

23.1. İsteklilerin teklif bedelinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması mutlaka 

ihalenin iptalini gerektirmez. Bu konuya ilişkin açıklama, KİGT’nin 16.3’üncü 

maddesinde yer almaktadır.  

İhale komisyonu; 

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup 

olmadığını, 
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b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru 

yapılıp yapılmadığını,  

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, 

sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe 

ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde 

ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen 

teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek 

hususunda takdir yetkisine sahiptir. 

23.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir 

nitelikte görülmesi halinde idarenin yeterli ödeneğinin bulunması veya ilgili mali 

mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması gibi durumlarda kamu yararı 

ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak teklifler kabul edilebilir. Örneğin, tıbbi sarf 

veya ilaç alımı ihalelerinde, yaklaşık maliyetin hesaplanması ile tekliflerin 

verilmesi arasındaki zaman zarfında bu malzemelerin fiyatlarında değişiklikler 

olmuş olabilir. İhale komisyonunca ihale tarihindeki fiyatlar incelenerek, ihalenin 

sonuçlandırılması uygun olacaktır.  

24. SORU: Ekonomik açıdan en uygun tekliflerin birbirlerine eşit olması 

durumda mal alımlarına ilişkin mevzuattaki düzenlemelere göre ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir? 

24.1. Mal alımlarında ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin birbirilerine eşit 

olması halinde ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin nasıl belirleneceğine 

yönelik düzeleme MAİUY’nin 62’nci maddesinde yer almaktadır.  

24.2. İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre 

belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük 

fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan 

en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin kriterleri aşağıdaki hususları esas alarak 

idari şartnamede belirtir: 

a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, istekli tarafından teklif edilen malın yerli 

malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri 

olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile istekli tarafından teklif edilen malın 

yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin 

takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi 

zorunludur. 
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b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya 

unsurlara, isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarına verilir.  

c) İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin 

istenilemediği veya istenilmediği ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda 

ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren 

belgedeki belge tutarına değerlendirme kriteri olarak yer verilir. Bu ihalelerde, 

benzer işe yönelik düzenleme yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş 

düzenlemesi yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren 

belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı esas alınarak değerlendirme 

yapılır. 

ç) Tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına değerlendirme 

kriteri olarak düzenlendiği ihalede, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı 

daha fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. 

İş ortaklığında, ortakların hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağa ait iş deneyim 

tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağa ait iş deneyim tutarı dikkate alınarak 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.  

d) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan ihalelerde de 

istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak 

öngörülebilir. 

e) Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi 

eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura 

çekilerek belirlenir. 

24.3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin eşit olması 

durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari 

şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden isteklidir. 

İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin 
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teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki 

belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. 

24.4. Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

belirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin öncelik sıralaması esas alınır. Bir 

sıralama kriterindeki değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı 

teklifin belirlenememesi halinde diğer sıralama kriterine geçilir. Üst sırada yer alan 

kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin tekliflerinin 

birbirine eşit olması veya ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi 

durumunda, sadece kriteri sağlayan isteklilerin teklifinin diğer kriter veya kriterler 

açısından değerlendirilmesine devam edilir. 

24.5. İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya 

belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin 

teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak, tekliflerin eşit olması ve ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifin belirlenebilmesi amacıyla istenilen belge veya belgeleri, 

teklifleri kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi istekli veya isteklilere bu belge ya 

da belgeleri sunmaları için yeterli süre verilir. İstenilen belge veya belgeleri süresi 

içerisinde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan düzenlemeye göre 

değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. Ancak 

isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş 

olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu işin ise ihale tarihinden önce 

gerçekleştirilmiş olması zorunludur. 

24.6. İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari 

iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın 

teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge 

tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir. 

Konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi 

sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının teklif verdiği kısma 

ilişkin asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. Koordinatör ortak 

tarafından farklı kısımlara farklı teknolojik ürün deneyim belgelerinin sunulması ya 

da ayrıca iş bitirme belgesi veya Yönetmeliğin 46’ncı maddesinde belirtilen 

belgelerin sunulması durumunda ise tutarı yüksek olan belge dikkate alınır. 
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25. SORU: İhale yetkilisi, ihale komisyonunun ihale kararını kaç gün 

içinde onaylar veya ihaleyi iptal eder? 

25.1. İhale yetkilisi, ihale komisyonunun nihai ihale karar tarihini izleyen en 

geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek 

suretiyle ihaleyi iptal eder. İhale yetkilisi, ihale kararını beş iş gününden sonra 

onaylaması durumunda bu hususun doğrudan ihalenin iptalinin gerektiren bir husus 

olmadığı görüşündeyiz. Burada önemli olan husus, tekliflerin geçerlik süresinin 

göz önünde bulundurulmasıdır. 

25.2. İhale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasından önce ihale 

üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 

isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumdan teyit 

edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenmelidir.  

25.3. KİGT’nin 28.3’üncü maddesine göre tüzel kişi isteklilerin %50’den fazla 

hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 

sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre yasaklı olup olmadıklarının kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Yapılan teyit işlemi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan 

istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı isteklinin her ikisinin de yasaklı çıkması 

durumunda ihale iptal edilir.  

26. SORU: Kesinleşen ihale kararı kaç gün içinde isteklilere bildirilir? 

26. .1. 4734 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinin birinci fıkrasında, kesinleşen 

ihale kararının, ihale yetkilisince ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç 

üç gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği hüküm altına 

alınmıştır. İhale kararının bildirilmesinde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama 

veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının 

bildirilmesinde,“Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Standart Formu” kullanılır 

ve ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararı eklenir. 

26.2. İhale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda da isteklilere 

ihalenin iptal gerekçeleri İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu kullanılarak 

bildirilir. 

26.3. Kısmi teklife açık ihalede bir veya birkaç kısım iptal edilmiş ise iptal 

edilen kısımlar ile diğer kısımlara ilişkin ihale kararı standart formlar kullanılarak 

bildirilir. Bu bildirimde de ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararı ekte 

gönderilir. 



72 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

 

27. SORU: İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye daveti hakkında 

bilgi veriniz. 

27.1. 4734 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini,18 ön 

mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi 

izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye 

davet edilir.  

27.2. Sözleşmeye davette, Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet 

Edilmesine İlişkin Standart Form-KİK021.0/M kullanılır. Bu formda tebliğ tarihini 

izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi 

imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu on günlük süreye on iki gün 

ilave edilecektir.  

27.3. Sözleşmeye davet edilen isteklinin bu süreçte ortaya çıkan mücbir 

sebeplerle sözleşme imzalayamamasına yönelik düzenleme, 4734 sayılı Kanun’un 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer almaktadır. 

Konuya yönelik kamu ihale mevzuatında ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştır. 19 

Kanaatimizce, mücbir sebeple karşılaşan istekli 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu 

maddesini de dikkate alarak en kısa sürede idareye başvuru yapmalıdır. 

28. SORU: Sözleşme imzalanmaya davet edilen istekli tarafından yerine 

getirilecek yasal yükümlülükler hakkında bilgi veriniz. 

28.1. İhale üzerine bırakılan istekli, sözleşme imzalanmadan önce gerek 4734 

sayılı Kanun gerekse de diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine 

getirmek zorundadır. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına 

göre sunulacak belgelere ilişkin açıklamalar KİGT’nin 17’nci maddesinde yer 

almaktadır. 

28.2. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının 

(a) bendinde “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından 

yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki 

mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan” , 

                                                            
18 İhale sonucunun bütün isteklilere bildirim tarihinden itibaren, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve 

(c) bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün beklenir. 
19 4734 sayılı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinin  birinci fıkrasında, üzerine ihale yapıldığı 

halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 

Kanun’un 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 

yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. 
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(b) bendinde “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara 

karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki 

mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan”, 

(c) bendinde, “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan”, 

(d) bendinde, “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş vergi borcu olan”, 

(e) bendinde, “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden 

dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”, 

(f) bendinde, “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye 

yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu 

idare tarafından ispat edilen”, 

(g) bendinde “İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda 

tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan”, 

 isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır. 

28.3. İhale üzerine bırakılan istekli sözleşme imzalanmadan önce ihale 

tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), 

(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri 

sunması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması 

halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına 

ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

28.4. Sözleşme imzalanmaya davet edilen istekli 488 sayılı Damga Vergisi 

Kanunu çerçevesinde damga vergisi yükümlülüklerini yerine getirmelidir.  

28.5. İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin 

teminat vermek zorundadır. (4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasının  (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde malın sözleşme süresi 

içerisinde teslim edilmesi ve idarece kabulünün yapılması durumunda sözleşme 

yapılmaması ve kesin teminat alınmamasına yönelik olarak ihale dokümanında 

düzenleme yapılması durumunda sözleşmeye davet yazısında bu durum 

belirtilecektir.) 

28.6. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) 

bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin 
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on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından 

sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır. 

28.7. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden 

belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar 

ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

29. SORU: İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalaması için 

öngörülen on günlük sürenin sonuncu gününün ulusal bayram, resmî ve din 

bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs veya genel hafta tatiline rastlaması 

durumunda, takip eden ilk iş gününde sözleşme imzalanması mümkün 

müdür? 

29.1. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme davetine yönelik hükümler, 

4734 sayılı Kanun’un 42’nci maddesinde yer almaktadır. Anılan maddede, ihale 

üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı 

vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu 

süreye on iki gün ilave edilir.  

29.2. Soruda yer alan husus, Kamu İhale Kurulunun 21/11/2011 tarihli ve 

2011/DK.D-214 sayılı Düzenleyici Kararı’nda değerlendirilmiştir. İhale üzerinde 

bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması için öngörülen on günlük sürenin, son 

gününün ulusal bayram, resmî ve dinî bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs, 15 Temmuz20 

veya genel hafta tatiline rastlaması durumunda, sözleşmenin bugünleri takip eden 

ilk iş günü mesai saati bitimine kadar imzalanabilecektir.  

29.3. 4734 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesinde anılan Kanun’da yazılı 

sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu 

hükümlerinin uygulanacağı düzenlemesi yer almaktadır. Borçların ifası ve ifa 

zamanına ilişkin olarak 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

“Tatil günleri” başlıklı 93’üncü maddesinde, “İfa zamanı veya sürenin son günü, 

kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu günü 

izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.”  hükmü yer almaktadır. 

                                                            
20 Kamu İhale Kurulunun 21/11/2011 tarihli ve 2011/DK.D-214 sayılı Düzenleyici Kararı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü yer almamıştır. 25/10/2016 tarihli ve 6752 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle, 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü olarak tatil günlerin içine eklenmiştir. 



Kamu Alım İhalelerine İlişkin Sorular ve Cevaplar (Birinci Kitap)| 75 

 

29.4. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da; ulusal 

bayram21, resmi ve dini bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs ve 15 Temmuz genel tatil 

günleri olarak düzenlenmiş, bu günlerde resmi daire ve kuruluşların tatilde olduğu 

hüküm altına alınmıştır. Genel hafta tatili ise 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında 

Kanun’da düzenlenmiştir. 

29.5. 2429 sayılı Kanun’da Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim günü saat 

13.00’de başlayacağı 1,5 gün olduğu, Ramazan Bayramı’nın Arife günü saat 

13.00'ten itibaren 3,5 gün; Kurban Bayramı’nın da Arife günü saat 13.00'ten 

itibaren 4,5 gün olduğu hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Kurulu kararında 

sözleşme imzalanacak son günün bu yarım günü tatil olan güne rastlaması halinde 

sürenin uzayıp uzamayacağı konusunda bir açıklama yer almamaktadır. 

30. SORU: Kamu ihale mevzuatında vergi borcu kabul edilen vergi türleri 

ve vergi tutarı nedir? 

30.1. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) 

bendinde, “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş vergi borcu olan” isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı 

bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin beşinci fıkrasında, Kamu 

İhale Kurumunun (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun 

görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri, tür ve tutar itibariyle 

belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 

30.2. KİGT’nin17.4.2’nci maddesinde vergi borcu olarak kabul edilen ya da 

borç olarak kabul edilmeyen durumlar beş bent halinde düzenlenmiştir. Tebliğ’de 

yer alan düzenlemeler şöyledir:  

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde 

yapılan vergilerde, ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş 

vergi borcu olduğu kabul edilmektedir. 

b) Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi 

geçirilmediği sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilmektedir. 

c) Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açılmışsa bu 

dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak 

bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilmektedir. 

                                                            
21 2429 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğu; bayramın 28 Ekim 

günü saat 13.00'te başlayacağı ve 29 Ekim günü devam edeceği hüküm altına alınmıştır. 
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ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından 

taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler 

aksatılmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilmektedir. 

d) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili amacıyla tesis edilen işlemlere karşı 

dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili 

durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi 

borcu olduğu kabul edilmektedir. 

30.3. KİGT’nin 17.4.1. maddesinde, “Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, 

özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta 

muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici 

vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri 

bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul 

edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

30.4. Yukarıda aktarılan düzenleme çerçevesinde vergi borcu kapsamında 

incelenen vergi türleri şunlardır: 

 Yıllık gelir vergisi, 

 Yıllık kurumlar vergisi, 

 Katma değer vergisi, 

 Özel tüketim vergisi, 

 Özel iletişim vergisi, 

 Motorlu taşıtlar vergisi,  

 Şans oyunları vergisi, 

 Damga vergisi, 

 Banka muameleleri vergisi, 

 Sigorta muameleleri vergisi, 

 Gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar, 

 Geçici vergiye ilişkin vergi asılları, 

 Yukarıda yer alan vergilere ait vergi ziyaı cezaları ile gecikme zam ve 

faizleri. 

30.5. Yukarıda yer alan vergilere ilişkin borçların tutarının (ceza ile zam ve 

faizleri de dâhil olmak üzere) 5.000 (beşbin) TL veya bu bedelden daha az olması 
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durumunda, mükellefin kamu ihale mevzuatı bakımından vergi borcu olmadığı 

kabul edilecektir. Bir başka ifadeyle isteklinin vergilere ilişkin borçlarının tutarı 

5.000 TL’den fazla olması durumunda, vergi borcu olduğu kabul edilecektir. Vergi 

borcu tutarı 4734 sayılı Kanun’da yer alan bir parasal limit olmadığından her yıl bu 

tutarın güncellenmesi söz konusu değildir. 

30.6. Vergi borcu kabul edilen vergi türlerinde süreç içerisinde değişiklikler 

olabilmektedir. Örneğin daha önce vergi borcu kapsamında değerlendirilmeyen 

motorlu taşıt vergisi borç kapsamına alınmış; vergi borcu kapsamında 

değerlendirilen harç borçları ise vergi borcu kapsamından çıkartılmıştır.  

30.7. İş ortaklığının vergi borcuna yönelik sorular ve cevaplar ilgili bölümde 

yer almaktadır.  

31. SORU: İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaz ise hangi 

yaptırımlar uygulanır? 

31.1. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin 

sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 

4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesindeki yasaklama hükümleri uygulanır.  

31.2. Diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanun’un 

10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlarda olmadığına dair taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek 

üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi 

halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı 

verilmez.  

32. SORU: Kısmi teklif verilmesine imkân verilen ihalede, ihalenin bir 

veya birkaç kısmı üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaz ise tüm geçici 

teminatı gelir kaydedilir mi?  

32.1. Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalede, bir veya birden fazla kısım 

üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmelerden bir veya bir kaç kısmını akdetmeye 

yanaşmaması halinde, bu istekli tarafından sunulan geçici teminatın tamamının mı 

yoksa o kısma/kısımlara isabet edecek bedelin mi gelir kaydedileceği hususunda 

tereddüde düşülmektedir. Bu husus  Kamu İhale Kurulunun 22.06.2016 tarihli ve 

2016/DK.D-106 sayılı Düzenleyici Kararı’nda değerlendirilmiştir.  

32.2. Kısmi teklife açık ihalelerden kısımlar itibariyle ayrı sözleşme 

yapılmasının söz konusu olduğu hallerde, birden fazla kısmın üzerine ihale 

edilmesine karşın yapılması gereken sözleşmelerden bir kısmını yapmayan 



78 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

 

isteklilerin, sözleşmesi yapılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının 

gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 

33. SORU: 4734 sayılı Kanun’da isteklilerin ceza sorumluluğuna ilişkin 

temel düzenlemeler nelerdir? 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesi uyarınca 

kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamama/teklif verememe hangi 

tarihten itibaren başlar? 

33.1. 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinde isteklilerin ceza sorumluluğu 

düzenlenmiştir. Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit 

edilmiş olsa bile 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde düzenlenen ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan 

gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza 

kovuşturması yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

33.2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya 

davranışlarda bulunan kişiye hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 4734 sayılı 

Kanun’un 58’inci maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen 

günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 

anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 

katılmaktan mahkeme kararıyla 58’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla 

birlikte yasaklanırlar.  

33.3. 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında 

59’uncu maddenin birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu 

davası açılmasına karar verilenler ve 58’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar 

yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, 

Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna 

bildirilir. 

33.4. Kamu İhale Kurulunun 27/09/2017 tarihli ve  2017/DK.D-300 sayılı 

Düzenleyici Kararı, bu konuya yönelik yürürlükte bulunan karardır.22 Bu karar ile 

daha önceki yaklaşımdan vazgeçilmiş olup kamu davası açılması halinde dava 

açılmasının ilgililere tebligat yapılması şartı aranmaksızın kamu davasının açıldığı 

tarih itibarıyla ihalelere katılamayacağına karar verilmiştir. 

                                                            
22 Daha önce yürürlükte olan Kamu İhale Kurulunun  09/08/2010 tarihli ve 2010/DK.D-124 sayılı Düzenleyici Kararı iptal 

edilmiştir. Bu kararda ihalelere katılamama tarihi için kamu davasının açılmasının ilgililere tebliğ edilmesi gerektiği kabul 

edilmekteydi. 
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34. SORU: İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme 

imzalanmadan önce 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin olarak sunulan 

belgelerin, taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin sözleşme 

imzalandıktan sonra anlaşılması halinde yüklenici yasaklanır mı? Teminatı 

gelir kaydedilir mi? 

34.1. İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce 

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) 

ve (g) bentlerine ilişkin sunulan belgelerin sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt 

edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması halinde öncelikle bu durumun 

4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlar 

kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konu Kamu 

İhale Kurulunun 22/07/2020 tarihli ve 2020/DK.D-219 sayılı Düzenleyici 

Kararı’nda incelenmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki işlemler tesis edilmelidir: 

a) İdarece, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve 

davranışlarda bulunulduğu kanaatine varılması halinde, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 21 inci maddesine göre işlem tesis edilmeli (26’ncı 

maddeye göre ihalelere katılmaktan yasaklama) ve kesin teminat ile varsa ek kesin 

teminatların gelir kaydedilmelidir. 

b) İdarece, yasak fiil ve davranışlarda bulunulmadığı kanaatine varılması 

halinde ise kesin teminatın, teklif bedelinin %3’üne karşılık gelen tutar kadarının 

gelir kaydedilmelidir. 

c) Her iki durumda da sözleşmenin feshedilerek, hesabın genel hükümlere göre 

tasfiye edilmesi gerekmektedir. 

35. SORU: İdarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme 

yapılmasındaki görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde ortaya 

çıkan müeyyideler konusunda bilgi veriniz. 

35.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanun’un 42’nci ve 44’üncü maddelerinde 

yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün 

süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden 

vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için 

yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir. Ayrıca sözleşme yapılmasında görev 
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ve sorumluluğunu yerine getirmeyen görevliler hakkında idari ve cezai soruşturma 

da yapılabilir. 

36. SORU: 4734 sayılı Kanun’un uygulanmasında kamu görevlilerinin 

ceza sorumluluğu nedir?  

36.1. İhale yetkilisi, ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile ihale sürecinin her 

aşamasında görev alan diğer ilgililerin ceza sorumluluğu, 4734 sayılı Kanun’un 

60’ıncı maddesinde düzenlenmiştir.   

36.2. 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde hüküm altına alınan yasak fiil 

veya davranışlarda bulunulması; görevin kanuni gereklere uygun veya tarafsız bir 

şekilde yapılmaması;  ihale sürecinde taraflardan birinin zararına yol açacak 

ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunmasının tespiti halinde, ilgiler hakkında 

öncelikle ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanacaktır. Ayrıca, fiil veya 

davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve 

hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan23 genel 

hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.  

36.3. 4734 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinde  “Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare 

görevlilerinin, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri” 

hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise 4734 sayılı Kanun 

kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş 

olanların, bu Kanun kapsamındaki idarelerde kamu alım ihaleleri ve ilgili diğer 

mevzuatın uygulanmasıyla görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev 

alamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

36.4. 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ilkelere ve 62’nci 

maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale 

yapanlar hakkında da görevlilerin ceza sorumluluğunu düzenleyen 60’ıncı 

maddede belirtilen müeyyideler uygulanır.  

36.5. İhale ile ilgili bilgi ve belgeleri açıklama yasağı, 4734 sayılı Kanun’un 

61’inci maddesinde düzenlenmiştir. Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti 

sunan yükleniciler,  ihale süreciyle ilgili işlemler ile tekliflerin teknik ve mali 

                                                            
23 İhaleye fesat karıştırma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235’inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin üçüncü 

fıkrasında, “İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise, ceza 

yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra 

hükmünün uygulanmasını engellemez.”  hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise  “İhaleye fesat 

karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.” hükmü yer 

almaktadır.  
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yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri kendilerinin veya 

üçüncü şahısların yararına kullanamaz. Ayıca ihalenin yaklaşık maliyeti, mevzuata 

aykırı bir şekilde ifşa edilemez. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 4734 

sayılı Kanun’un 58’inci ve 60’ıncı maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır. 
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37. SORU: Kamu ihale mevzuatında teminat olarak kabul edilen değerler 

nelerdir? 

37.1. 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde, teminat olarak kabul 

edilecek değerler, üç bent hâlinde düzenlenmiştir. Bu değerler şunlardır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Teminat mektupları, 

c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

37.2. 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi ve kamu alımlarına ilişkin ikincil 

mevzuatta, yabancı para birimlerinin nakit teminat olarak verilmesi 

öngörülmemiştir.  

37.3. 4734 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle teminat mektupları; bankalar 

tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri 

tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri olarak 

tanımlanmıştır. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekindeki standart formların 

içinde geçici kefalet senedi, kesin kefalet senedi ile avans kefalet senedi standart 

formları yer almaktadır. Kamu İhale Kurulunun 24/05/2021 tarihli ve 2021/DK.D-

116 sayılı Düzenleyici Kararı ile elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde 

istekliler tarafından geçici teminat mektubu olarak yalnızca Elektronik İhale 

Uygulama Yönetmeliği’nin 21’nci maddesine göre düzenlenen elektronik geçici 

teminat mektuplarının sunulabileceğine karar verilmiştir.  
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37.4. 13/06/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 7/A maddesi eklenmiştir. 

Anılan maddede, kira sertifikalarının 4734 sayılı Kanun kapsamında 

gerçekleştirilen ihalelerde teminat olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ancak kamu ihale mevzuatında konuya yönelik düzenleme bulunmadığından kira 

sertifikalarının bu çalışmanın yayıma hazırlandığı tarih itibariyle teminat olarak 

kullanılması mümkün değildir. Bu konuya ilişkin olarak ihale aşamasında İdari 

Şartname’nin ilgili maddesine bakılması gerekmektedir. 

37.5. Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen 

belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül 

eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.  

37.6. Teminat olarak kabul edilecek değerler konusunda üzerinde durulması 

gereken diğer bir husus da ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından bütçe emanetine 

alınmış yüklenici alacağının geçici teminat olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. 

Bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklama ilerdeki sayfalarda yer alacaktır.  

37.7. İstekli ve yüklenici geçici ya da kesin teminat olarak 4734 sayılı 

Kanun’da kabul edilen değerlerden birini sunabileceği gibi bu değerlerden ikisini 

ya da üçünü birlikte de teminat olarak sunabilmektedir. Örneğin istekli geçici 

teminat tutarının bir kısmını geçici teminat mektubu, kalan kısmını ise tedavüldeki 

Türk parası olarak verebilir. 

37.8. İstekli veya yüklenici geçici teminat ya da kesin teminat olarak verdiği 

değeri, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Örneğin kesin 

teminatını, tedavüldeki Türk lirası olarak veren yüklenici, nakit teminatını kesin 

teminat mektubuyla değiştirebilir. 

38. SORU: Kamu ihale mevzuatında yer alan teminat türleri nelerdir? 

38.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu ile ikinci mevzuat esas alındığında teminatları dört kategoride 

sınıflandırmak mümkündür: 

a) Geçici teminat, 

b) Kesin teminat, 

c) Avans teminatı, 
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ç) Ek kesin teminat. 

Ancak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan 

standart formlar içerisinde “Kesin Hesap Teminat Mektubu” ile “Geçici Kabul 

Noksanları Teminat Mektubu” standart formları da yer almaktadır. 

38.2. 4734 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde, isteklilerin ihalelerde teklif 

ettikleri bedelin, %3’ünden az olmamak üzere belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vermek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.  İhale dokümanında 

belirtilmesi şartıyla danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinde geçici teminat 

alınmayabilir. Kabul edilebilir bir geçici teminat sunmayan veya teklif ettiği 

bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme 

dışı bırakılır. 

38.3. 4734 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesinde, ihale üzerinde kalan 

isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %6’sı oranında kesin 

teminat vermek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Danışmanlık hizmeti alımı 

ihalelerinde, kesin teminatın sözleşme yapılmadan önce alınmayacağına ilişkin 

ihale dokümanında düzenleme yapılabilir. Bu durumda sözleşmenin uygulanması 

aşamasında düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler, kesin 

teminat olarak alıkonur. 

38.4. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) 

bentleri kapsamında pazarlık usulüyle yapılan mal alımı ihalelerinde, malın 

sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması 

halinde, kesin teminat alınıp alınmayacağı ile sözleşme imzalanıp 

imzalanmayacağına yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılması idarelerin 

takdirinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama, KİGT’nin 18.5.1’inci 

maddesinde yer almaktadır. 

38.5. İdari şartnamede “malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve 

kabulünün gerçekleştirilmesi halinde kesin teminat alınmayacaktır.” ve “malın 

sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması 

durumunda sözleşme imzalanmayacaktır.” düzenlemesi yer almasına karşın ihale 

üzerinde bırakılan istekli tarafından malın sözleşme yapma süresi içinde teslim 

edilemeyeceğinin veya sözleşme süresi içerisinde malın kesin kabulünün 

yapılamayacağının anlaşılması durumunda sözleşme imzalanması ve kesin teminat 

alınması zorunludur.  
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38.6. Sözleşmede yükleniciye avans verilmesi öngörülmüş ise avans verildiği 

durumda avans tutarı kadar avans teminatı alınır. Avans Teminat Mektubu ve 

Avans Kefalet Senedi standart formları, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde 

yer almaktadır. 

38.7. 4735 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde, fiyat farkı ödenmesi 

öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme 

bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının %6’sı oranında ek 

kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu ek kesin teminat, hak 

edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. Ayrıca iş artışı olması 

halinde, artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler 

üzerinden ek kesin teminat alınır. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması 

halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden 

daha kısa süreli olamaz. 

38.8. Kamu İhale Kurulunun 9/8/2010 tarihli ve 2010/DK.D-126 sayılı 

Düzenleyici Kararı’nda, “Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına 

rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen %6 oranının 

üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici 

sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme 

imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının ihale bedelinin %6’sını 

aşan kısmının ek kesin teminat olarak kabul edilerek ayrıca bir ek kesin teminat 

istenmesine gerek bulunmadığına, bu tutarın üzerindeki ek kesin teminatın ise 4735 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükümleri uyarınca yükleniciden ayrıca tahsil 

edilmesi gerektiğine” karar verilmiştir. 

39. SORU: İsteklinin ortak girişim olması halinde geçici teminat nasıl 

sunulur? 

39.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı 

ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.  

39.2. Ortaklardan herhangi biri tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 

idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen 

iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine 

göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık 

gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen 

oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.  
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40. SORU: Bankalarca düzenlenen teminat mektubu kıymetli evrak 

mıdır? 

40.1. Yargıtay’ın 1967 ve 1969 tarihli içtihadı birleştirme kararları 

çerçevesinde, banka teminat mektupları hukuki niteliği itibarıyla garanti 

sözleşmeleri olarak kabul edilmektedir. Banka teminat mektubu, kıymetli evrak 

değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 645’inci maddesinde, “Kıymetli 

evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri 

sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” hükmü yer almaktadır.  

40.2. Kıymetli evrak borçlusu, senedin/kıymetli evrakın teslimi karşılığında 

ödemeyle yükümlüdür. Teminat mektupları kıymetli evrak olmaması nedeniyle 

kaybı, ödemenin yapılmasını etkilemez. İdareler teminat mektuplarını kaybetmeleri 

durumunda hemen banka ve lehtara bilgi vermeli ve gerekli tedbiri almalıdır. 

Yargıtay teminat mektubunun kıymetli evrak olmaması sebebiyle 

haczedilmeyeceğine karar vermiştir. 

41. SORU: İhalede sunulan geçici teminat mektubunda “limit içi” ya da 

“limit dışı” ifadesinin bulunması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı 

bırakılması mevzuata uygun mudur? 

41.1. Teminat mektubu standart formlarında, limit bilgilerine yönelik bir 

düzenleme yer almamaktadır. Ancak bankalar tarafından düzenlenen bazı teminat 

mektuplarında “limit içi” ve “limit dışı” ifadeleri yer alabilmektedir. Bu ifadelerin 

yer almasının teminat mektuplarının geçerliliğini etkileyip etkilemediği tartışma 

konusu olabilmektedir. 

41.2. KİGT’nin 18.1.1 inci maddesinde, “ilgili kuruluşlarla yapılan 

değerlendirme ve Kamu İhale Kurulunca karara bağlanan uyuşmazlıklarda, 

teminat mektuplarında yer alan ‘limit içi’ ve ‘limit dışı’ ibarelerinin, mektubun 

geçerliliği ve kapsamı ile teminat mektuplarında öngörülen riskin gerçekleşmesi 

halinde idarenin alacağının tahsiline ilişkin bir etkisinin olmadığı ayrıca 4734 

sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine de aykırılık 

teşkil etmediği anlaşıldığından limit içi ve limit dışı ibaresi taşıyan teminat 

mektuplarının kabul edilmesi gerektiği” açıklaması yer almaktadır.  

42. SORU: Firmalarca geçici teminat mektuplarının süresi konusunda 

nelere dikkat edilmelidir? 

42.1. 4734 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinde, geçici teminat mektuplarının 

tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olacağı hüküm altına 
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alınmıştır. İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine otuz gün 

eklemek suretiyle bulunan tarih, idari şartnamenin “Geçici teminat” başlıklı 

maddesinde gösterilmektedir. 

42.2. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) 

bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin idari şartnamesinde geçici 

teminat mektuplarının süresine ilişkin düzenleme konusunda iki seçenek 

bulunmaktadır. İdare, seçeneklerden biri çerçevesinde düzenleme yapacaktır. 

Firmalar tarafından teklifin hazırlanması sürecinde idari şartnamenin “Geçici 

teminat” başlıklı maddesinde yapılan düzenleme dikkate alınarak mektup 

düzenletilmelidir. 

42.3. Teminat mektupları konusundaki önemli değişikliklerden biri de “süresiz 

teminat mektubu” istenmesi uygulamasının sona ermesidir.  KİGT’nin 18.2’nci 

maddesinde, “süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.” hükmü yer 

almaktadır. 26/11/2002 tarihinde yayımlanan uygulama yönetmelikleri ekinde yer 

alan geçici teminat mektupları standart formlarında, “Bu teminat, teklifin geçerlilik 

süresinin bitiminden itibaren ..........gün süreyle geçerliliğini koruyacak ve bu 

konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce [bankanın adı]‘na iletilecektir.” 

ifadesi yer almaktaydı. Standart formda daha sonra yapılan değişiklikle bu 

düzenleme, “Bu teminat mektubu ../../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe 

kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde 

bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu 

formda süresiz teminat mektubu verilmiş olmasının, tarihin boş bırakılacağı 

anlamına gelmediğini değerlendiriyoruz. Ancak geçici teminat mektubunda 

“süresiz” ifadesinin bulunması halinde geçerli olacağı görüşündeyiz. İhale 

sürecinde sorun yaşamamak için idari şartnamedeki teklif geçerlik süresinin 

üzerine en az 30 gün ekleyerek ihale tarihinden itibaren bu süreyi geçen bir 

tarihe kadar geçerli olacak bir geçici teminat mektubunun sunulması uygun 

olacaktır 

42.4. Zeyilname ile ihale tarihinin ileri tarihe ertelenmesi halinde geçici 

teminat mektuplarının geçerlilik süresi de bundan etkilenecektir. Yeni ihale 

tarihiyle birlikte geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin bu tarihle uyumlu 

olmasına dikkat edilmelidir.  

42.5. 4734 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi çerçevesinde teklif geçerlilik 

uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süreyle uzatılır. 
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Sözleşmenin uygulanması aşamasında mücbir sebep veya idareden kaynaklanan 

sebeplerle sözleşmenin uygulanmasında yükleniciye ek süre verilmesi durumunda 

kesin teminat mektubunun geçerlilik süresinin de bu süreye paralel olarak 

uzatılması gerekmektedir. 

43. SORU: Geçici teminat mektubunun başlığında, “Geçici”, “Teminat”, 

“Mektubu”, “Teminat Mektubu” veya “Geçici Teminat Mektubu” ibarelerinin 

yer almaması sebebiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? 

43.1. Geçici teminat mektubunun başlığında, “Geçici”, “Teminat” , 

“Mektubu”, “Teminat Mektubu” veya “Geçici Teminat Mektubu” ibarelerinin yer 

almaması sebebiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği 

görüşündeyiz.  

43.2. Kamu İhale Kurulu 6/3/2006 tarihli ve 2006/UM.Z-648 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, geçici teminat mektubunun başlığında sadece “Geçici” 

kelimesinin yer alıp “Teminat Mektubu” ibaresinin yer almaması nedeniyle teklifin 

değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığına karar vermiştir. 

44. SORU: Geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adının eksik 

yazılması sebebiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? 

44.1. Geçici teminat mektubunda işin adının yazılması gerekmektedir. 

İstekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarında işin adında farklılıklar 

veya eksiklikler bulunması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı 

bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla çeşitli itirazen şikâyet başvuruları 

yapılmaktadır.  

44.2. Kamu İhale Kurulu 15/6/2009 tarihli ve 2009/UH.I-1710 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, idari şartnamede işin adının “2009 mali yılı 7 aylık 

(01.06.2009-31.12.2009) 73 kişi ile veri hazırlama ve veri giriş hizmeti alımı” 

olmasına karşın geçici  teminat mektubunda işin adı olarak, “73 kişi ile 7 aylık veri 

hazırlama ve veri giriş hizmeti alım ihalesi” ifadesinin yer alması sebebiyle 

isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını yerinde görmemiştir. 

45. SORU: Geçici teminat mektubundaki “bankanın adı” ibaresinin 

olduğu boşluğa/yere geçici teminat mektubunu düzenleyen bankanın adı 

yazılmayarak “BANKAMIZ” ibaresinin kullanılması sebebiyle teklif 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

45.1. Kamu İhale Kurulunun 18/9/2013 tarihli ve 2013/UY.II-3662 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, geçici teminat mektubu standart formundaki metin 
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içerisinde geçen “bankanın adı” ibaresinin olduğu yere geçici teminat mektubu 

veren bankanın adı yazılmayarak “BANKAMIZ” ibaresinin kullanılmasının, 

mektubu düzenleyen bankanın adı işaret ettiği anlaşıldığından bu geçici teminat 

mektubunun kabul edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

46. SORU: İstekli tarafından banka teminat mektubu ile birlikte teyit 

yazısı sunulmak zorunda mıdır? 

46.1. İdarelerce, gerek görüldüğünde teminat mektuplarının teyidi ilgili 

bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılabilir. Bankanın teyit 

yazısının en az iki yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. İdarelerce 

bankaya yazılan teyit isteme yazılarında, bankanın cevaben yazacağı teyit 

yazısında en az iki yetkilinin imzasının olması gerektiği hususunun ifade edilmesi 

uygun olacaktır. İstekliler tarafından geçici teminat mektuplarına ilişkin teyit 

yazısının sunulmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 

mevzuata aykırıdır.  

47. SORU: İdare tarafından ihale mevzuatı çerçevesinde istekli ve 

yükleniciden alınan teminatların haczedilemesi ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulması mümkün müdür?  

47.1. 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin son fıkrasında, idare 

tarafından alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak uygulamada teminatların 

haczedilmesi veya üzerine tedbir konulması sebebiyle teminat mektuplarına “4734 

sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle 

olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz .” açıklaması 

eklenmiştir. 

47.2. Anayasa’ya aykırılığı savıyla bu hükmün iptali ve yürürlüğünün 

durdurulması talebiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi, 19/6/2008 tarihli ve 

E:2005/138, K:2008/124 sayılı Kararı’yla anılan fıkranın Anayasa’ya aykırı 

olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir. 

48. SORU: Geçici teminatlar ihalede nasıl sunulur?  

48.1. Sadece geçici teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur. Ancak 

istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama 

Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması 

durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın 

sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir. 
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48.2. Geçici teminat mektubu dışındaki teminat kabul edilen diğer değerler ise 

ihale komisyonlarınca teslim alınamaz veya teklif zarfı içinde sunulamaz. Bunların 

idari şartnamede belirtilen idarenin ilgili birimine (saymanlık ya da muhasebe 

müdürlüğü) yatırılması zorunludur. Uygulamada teminatın nakit olarak 

yatırılabilmesi için ihale dokümanında idareler banka hesap numaralarına da yer 

vermektedir.  

49. SORU: Belli istekliler arasında ihale usulünde ve 4734 sayılı 

Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının  (a), (d) ve (e) bentlerine göre 

pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde geçici teminat ne zaman sunulur? 

49.1. Adaylar tarafından belli istekliler arasında ihale usulünün ön yeterlik 

aşamasında geçici teminat sunulmamaktadır.  Ön yeterlilik aşamasında yeter 

bulunan adaylar teklifleriyle birlikte geçici teminatlarını sunarlar. 

49.2. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) 

bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, istekliler geçici teminatlarını 

fiyat içeren teklifleriyle birlikte sunar. 

50. SORU: İsteklinin idareden olan alacağının geçici teminat olarak 

kullanılması mümkün müdür? 

50.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler konusunda üzerinde durulması 

gereken bir düzenleme ise Muhasebat Genel Müdürlüğünün teminat mektuplarına 

ilişkin 15 Sıra No’lu Tebliği’dir. Bu Tebliğ’de bütçe emanetine alınmış yüklenici 

alacağının geçici teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme yer almıştır. 

Kamu ihale mevzuatında, 15 Sıra No’lu Tebliğ’in kapsamında bulunmayan 

idarelerin bu düzenlemeye paralel işlem tesis edip etmeyeceğine yönelik bir 

açıklama yer almamaktadır. 

50.2. İdare tarafından bütçe emanetine alınmış yüklenici alacağının geçici 

teminat olarak kabul edilmesine yönelik bir talep olması durumunda işlemlerin 

Tebliğ’e uygun olarak tesis edilmesi önem taşımaktadır. Bu konuya yönelik Kamu 

İhale Kuruma çeşitli itirazen şikâyet başvuruları yapılmıştır.  

50.3. Kamu İhale Kurulunun 14712/2010 tarihli ve 2010/UH.II-3737 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, önceki işlerden dolayı 

idareden olan alacağının geçici teminat olarak sunmasının mevzuata aykırı olduğu 

iddiası incelenmiştir. İdarenin işlemlerinin Muhasebat Genel Müdürlüğünün 15 sıra 

numaralı Tebliğine uygun olması sebebiyle başvurunun reddine karar verilmiştir. 
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Ancak idarenin Tebliğdeki düzenlemeleri dikkate almadan istekliye olan borcuna 

karşılık geçici teminat mektubu düzenlemesi mevzuata aykırıdır. 

51. SORU: İstekli tarafından geçici teminat tutarının idarenin banka 

hesabına internetten EFT yoluyla gönderilmesi ve bu gönderinin internet 

çıktısının sunulması kamu ihale mevzuatına uygun mudur? 

51.1. Kamu İhale Kurulu 21/1/2010 tarihli ve 2010/UH.III-283 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, istekli tarafından geçici teminat tutarının idarenin banka 

hesabına internetten EFT yoluyla gönderilmesi ve bu gönderinin internet çıktısının 

sunulmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığına karar vermiştir. 

52. SORU: Kamu ihale mevzuatında kesin teminatların iade edilmesine 

yönelik düzenleme nasıldır? 

52.1. Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi, 4735 sayılı 

Kanun’un 13’üncü maddesi ile tip sözleşme tasarılarında düzenlenmiştir. Konuya 

ilişkin ayrıntılı açıklama, KİGT’nin 18.4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, 

idareler uygulamalarında Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası 

Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması 

Hakkında Yönetmeliği göz önünde bulundurmalıdır.  

52.2. Mal alımlarında mal veya mallar için bir garanti süresi öngörülmesi 

halinde kesin teminat tutarının yarısı kabul işlemi yapıldıktan sonra, geri kalan 

yarısı ise garanti süresi dolduktan sonra iade edilir. Alım konusu mallar için bir 

garanti süresi öngörülmemiş ise malların kabulünün yapılmasıyla birlikte kesin 

teminatının tamamı yükleniciye iade edilir. 

52.3. Yüklenicinin ihale konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni 

vergi kesintileri kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar 

ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin 

teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir. Varsa kalan miktar 

yükleniciye geri verilir. Alım konusu malın piyasadan hazır halde alınıp satılan mal 

alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi 

şartı aranmaz.  

52.4. 4735 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde, 13’üncü maddeye göre 

mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde malın kabul tarihinden veya 

varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı 

uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat 
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mektuplarının hükümsüz kalacağı ve bankasına iade edileceği hüküm altına 

alınmıştır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir 

kaydedilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

MAL ALIMI İHALELERİNDE 

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERE 

İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

53. SORU: Mal alımı ihalelerinde “iş deneyimini gösteren belgeler” 

nelerdir? 

53.1.  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde, aday ve istekliler 

tarafından iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağlamak üzere sunulan yeterlik 

belgeleri, “iş deneyimini gösteren belgeler” olarak adlandırılmaktadır. Anılan 

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “iş deneyimini 

gösteren belgeler”, “İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile 

gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum 

ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 46 ncı 

maddesinde belirtilen belgeleri, ” olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede mal alımı 

ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgeleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

a) İş bitirme belgesi, 

b) Teknolojik ürün deneyim belgesi, 

c) Yönetmeliğin 46’ncı maddesinde belirtilen belgeler (sözleşme ve fatura 

örnekleri/örneklerin mevzuata uygun onaylı suretleri ile yurtdışında düzenlenen 

belgeler).  

53.2. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemeler 

esas alındığında “iş deneyimini gösteren belgeleri” şöyle sınıflandırmak 

mümkündür: 

a) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile bu Kanun kapsamı dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 

vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı 
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olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak 

tamamlanan mal alımları için yükleniciye Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği ekinde yer alan standart form esas alınarak düzenlenen iş bitirme 

belgesi, 

b) Özel sektör ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf 

yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde, sözleşme ve bu sözleşmenin 

uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile 

serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, 

c) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile bu Kanun kapsamı dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştiren mal alımı işlerinde alt yükleniciler 

tarafından gerçekleştirilen işlerde, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına 

yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde 

düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest 

meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,  

ç) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmî kurumları tarafından 

düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı 

olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından 

onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler, 

d) Teknolojik ürün deneyim belgesi.  

53.3.  “İş bitirme belgesi” “adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya 

benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 

düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belge” olarak 

tanımlanmaktadır. İş bitirme belgesine ilişkin standart form Mal Alımı İhale 

Uygulama Yönetmeliği’nin ekindeki standart formlar  (İş Bitirme Belgesi Standart 

Formu – KİK 027.0/M ) içinde yer almaktadır. 

53.4. İş deneyimini ilişkin yeterlik kriterine yönelik düzenleme yapılan mal 

alımı ihalesinde, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması zorunludur. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı 

ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi durumunda, iş 
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deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite 

raporunun da istenilmesi zorunludur. İsteklinin bu iki belgeden birini sunması 

yeterlidir. 

53.5. Mal alımlarına ilişkin mevzuatta, “iş denetleme belgesi” ya da “iş 

yönetme belgesi”, iş deneyimini gösteren belgeler içinde sayılmamıştır. Kamu 

İhale Kurulu 23/08/2010 tarihli ve 2010/UM.I-2527 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, 

iş denetleme belgesinin mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge olarak 

kullanılamayacağına karar vermiştir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 62’nci 

maddesinin birinci fıkrasının  (h) bendi çerçevesinde, mühendis ve mimarlar 

diplomalarını mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge olarak 

kullanamaz. 

53.6. İhalelerde isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası 

bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından 

EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde 

yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır. 

53.7. Kamu İhale Kurulu, özel sektöre gerçekleştirilen işler için sözleşme 

sunulmadan sadece fatura örneklerinin sunulması halinde teklifin değerlendirme 

dışı bırakılması gerektiğine karar vermiştir.24 

53.8. Bir mal alımı ihalesine teklif veren istekli tarafından özel sektöre 

gerçekleştirdiği satışlar kapsamında iş deneyimini gösteren belge olarak sipariş 

alma formu ile buna ilişkin fatura örnekleri sunulmuştur. İsteklinin sunduğu sipariş 

alma formunun sözleşme olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı 

bırakılmış ve bu işlem itirazen şikâyet başvurusuna konu olmuştur. Kamu İhale 

Kurulunun 23/9/2013 tarihli ve 2013/UM.III-3758 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, 

sipariş alma formu sözleşme niteliği taşımadığından teklifin değerlendirme dışı 

bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığına karar verilmiştir. 

54. SORU: Tüm mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin 

istenilmesi zorunlu mudur? İş deneyimini gösteren belgelerin istenip 

istenmemesi konusunda idarelerin takdir yetkisi var mıdır? 

54.1. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık 

maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 

                                                            
24 Kamu İhale Kurulunun 12/11/2010 tarihli ve 2010/UM.I-3502 sayılı Uyuşmazlık Kararı. 
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(2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına25 eşit ve 

altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgeler 

istenmeyecektir.  

54.2. Yaklaşık maliyeti yukarıdaki tutarın üzerinde olan açık ihale usulü ve 

pazarlık usulüyle yapılan ihaleler ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın belli 

istekliler arasında yapılan ihalelerde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenip 

istenmeyeceği idarenin takdirinde bulunmaktadır. 

55. SORU: Mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge istenilmesi 

durumunda asgari ve azami oran ya da tutar ne olabilir?  

55.1. İş deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği mal alımı ihalelerinde, 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’nci maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan oranların esas alınması gerekmektedir. İdarelerce iş 

deneyiminin belirlenmesi amacıyla şu düzenlemeler esas alınır: 

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile 4734 sayılı Kanun’un 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan 

ihalelerde, teklif edilen bedelin %10’undan az ve %40’ından fazla olmamak üzere 

idarece belirlenecek bir oranda ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belge sunulması istenir.  

b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile 4734 sayılı Kanun’un 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulüyle 

yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %10’u ile %40’ı aralığında, idarece 

belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belge sunulması istenir.  

55.2. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f)26 bendine 

göre pazarlık usulüyle yapılan mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren 

belgeler istenemez. Bu bent kapsamında yapılan mal alım ihalelerinin tutarının, 

4734 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarının altında olması 

sebebiyle iş deneyimini gösteren belgeler istenmeyecektir. 

                                                            
25 4734 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen 

üst limit tutarı, 1/2/2021 - 31/1/2022 dönemi için 485.689 Türk lirası’dır.  
26 İdareler, yaklaşık maliyeti 404.732 Türk lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarını, 4734 sayılı Kanun’un 

21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde pazarlık ihale usulüyle gerçekleştirebilir. Bu parasal tutar, 01/02/2021 - 

31/01/2022 dönemi için geçerlidir.  
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56. SORU: Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde mal 

alımı ihalelerinde iş bitirme belgesini hangi kurum ya da kuruluşlar düzenler? 

56.1. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 

vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı 

olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak 

tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart 

form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

56.2. İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili idare veya kamu kurum ve 

kuruluşları herhangi bir başvuru olmaksızın bu belgeyi düzenleyebilir. Ancak 

yüklenicinin iş bitirme belgesi almaya yönelik başvurusu, başvuru tarihinden 

itibaren yirmi iş günü içinde belge düzenlenerek sonuçlandırılır. Başvuruda belge 

düzenlenmesi talep edilen işin belirtilmesi yeterlidir. Başvuru sahibi, iş bitirme 

belgesi alma koşullarına sahip değil ise aynı süre içinde belge düzenlenmeme 

gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.  

56.3. İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu 

niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş bitirme belgeleri 

Yönetmelik’te öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde ihalelerde kullanılabilir. 

56.4. İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu 

niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş 

bitirme belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların, bu 

niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve 

kuruluşlara, iş bitirme belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulur. 

56.5. İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki 

varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt 

edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş bitirme belgesi alınmayan işlere ilişkin 

olarak;  

a) Bu kurum veya kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum 

ve kuruluşlarına,  

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin 

devredilmemesi durumunda söz konusu kurum veya kuruluşun hukuki varlığı sona 

ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna,  

başvuruda bulunulur. 
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57. SORU: Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar ve 

TOBB gibi) ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen mal 

satışları, iş deneyimi olarak kullanılabilir mi? Kullanılması mümkünse iş 

deneyimini gösteren belge olarak hangi belgeler sunulmalıdır? 

57.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim 

kurumlarına gerçekleştirilen işler, iş deneyimi olarak kullanılabilir. Bu kurumlara 

yapılan satışlara ilişkin sözleşme ve bu sözleşme çerçevesinde düzenlenen fatura 

örnekleri veya bu örneklerin mevzuata uygun suretleri iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Vakıf yükseköğretim kurumu ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşların yapılan bir mal satışı kapsamında, iş bitirme belgesi düzenlemesi 

halinde bu belge 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalede kullanılamaz. 

57.2. İhale Uygulama yönetmeliklerinde fatura örnekleri ile serbest meslek 

makbuzu nüshalarının noter, yeminli mali müşavir (YMM), serbest muhasebeci 

mali müşavir (SMMM) veya vergi dairesi onaylı suretlerinin ihalelerde 

sunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bir başka ifadeyle bu kurumlara yapılan 

mal satışlarına ilişkin iş deneyiminin belgelendirmesinde, özel sektöre 

gerçekleştirilen işlerin belgelendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

58. SORU: Mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin 

geçerlilik süresi nedir? 

58.1. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde mal alımı ihalelerinde, “son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarına ilişkin deneyimi gösteren 

belgelerin” iş deneyimine ilişkin yeterlik kriteri çerçevesinde sunulabileceği 

hüküm altına alınmıştır.27  

58.2. İş deneyimini gösteren belgelerin geçerlik süresine ilişkin olarak Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde ikili düzenleme yer 

almaktadır: 

a) Aday veya istekliler tarafından ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgeler, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterine sağlamak 

üzere sunulabilir. 

                                                            
27 Süreye ilişkin bu düzenleme, 20/11/2009 tarihli ve 5812 sayılı Kanun ile getirilmiştir. Bu değişiklikten öncesi yürürlükte 

bulunan Yönetmelik’te ise iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde “ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş 

yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate” alınması öngörülmüştü. 
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b) Aday veya istekli tarafından kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile 

ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeler de sunulabilir.  

58.3. Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler 

tarafından gerçekleştirilen işlerin kabulünün, ilk ilan veya davet tarihinden geriye 

doğru son beş yılda yapılmış olması durumunda sözleşme tutarı tam olarak 

değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise iş 

deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen 

fatura tarihi kesin kabul tarihi olarak dikkate alınır. Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya 

davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerde de, sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir. 

59. SORU: Teknolojik ürün deneyim belgesi nedir? Mal ve hizmet alımı 

ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge olarak sunulabilir mi?  

59.1. Ar-Ge ve yenilik projeleri ile farklı destekler kapsamında proje yürüten 

ve bu çerçevede ortaya çıkan ürünleri piyasaya arz eden girişimcilerin iş deneyim 

belgelerinin bulunmaması nedeniyle ihalelere katılamaması uzun süre eleştirilmiş 

ve iş deneyimini gösteren belgeler konusunda 4734 sayılı Kanun’da değişiklik 

yapılması talep edilmiştir. Konuya ilişkin olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu’nun 24’üncü toplantısında, “Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı 

Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek 

Şekilde İyileştirilmesi” başlıklı 2011/106 No’lu kararı çerçevesinde 4734 sayılı 

Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt 

bendine paragraf eklenmesi kararlaştırılmıştır.  

59.2. Teknolojik ürün deneyim belgesi, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından düzenlenen ve mal ile hizmet alımı ihalelerinde kullanılabilen 

iş deneyimini gösteren belgedir. Bir başka ifadeyle yapım işleri ile danışmanlık 

hizmet alımı ihalelerinde28 bu belgenin kullanılması söz konusu değildir. KİGT’nin 

58.3’üncü maddesinde bu belge isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

içinde sayılmıştır.  

59.3. Mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin mevzuatta, bedel içeren bir 

sözleşmeye dayalı olarak tamamlanan ve kesin kabulü gerçekleştirilen işler için 

                                                            
28 4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin (b) 

bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık işlerinin 

hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Hizmet alımı ihalesi olarak gerçekleştirilen danışmanlık 

hizmet alımlarında, ihale konusu iş ya da benzer işle ilgili teknolojik ürün deneyim belgesi, sunulmasının mümkün olup olmadığı 

konusunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 
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yükleniciye “iş bitirme belgesi” düzenlenmektedir. Teknolojik ürün deneyim 

belgesinde ise bedel içeren bir sözleşme çerçevesinde bir mal ve hizmet 

tedariki/satışı söz konusu değildir. 

59.4. Teknolojik ürün deneyim belgesi için yapılacak başvurulara eklenecek 

belgeler ve başvurunun sonuçlandırılma süresi gibi hususlar Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca belirlenmiştir. Ürünlere bu belgenin düzenlenebilmesi için bu ürünün 

yerli malı belgesine sahip olması gerekmektedir. Malın, yerli malı belgesine sahip 

olmaması halinde teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenmeyecektir. 

59.5. Firmaların, mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belge olarak 

adlarına ya da unvanlarına düzenlenen teknolojik ürün deneyim belgesini 

sunulabilmesi için belgenin düzenlendiği malın ihalede teklif edilmesi zorunludur.  

59.6. Hizmet alımı ihalelerinde de “teknolojik ürün deneyim belgesi” iş 

deneyimini gösteren belge olarak kullanılabilecektir. Mal alımı ihalelerinde bu 

belgenin kullanılabilmesi için belgenin düzenlendiği malın teklif edilmesi 

zorunluluğunun bulunmasına karşın hizmet alımlarında böyle bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. İsteklilerce, iş deneyimini gösteren belge olarak adlarına ya da 

ticaret unvanlarına düzenlenen teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi 

için belgenin düzenlendiği hizmetin ihale dokümanında tanımlanan ihale konusu iş 

veya benzer işe uygun olması zorunludur. 

59.7. İsteklilerin mevzuata uygun teknolojik ürün deneyim belgesini 

sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

59.8. İş ortaklıklarında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın, 

hissesi oranında asgari iş deneyim tutarını karşıladığı kabul edilir. Konsorsiyum 

ortağı tarafından teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda ise 

belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısım veya kısımlar için iş deneyimine 

ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

59.9. Teknolojik ürün deneyim belgesi, düzenlendiği malın/hizmetin piyasaya 

arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilir. 

59.10. Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı rekabet öncesi işbirliği 

projeleri ile destekler çerçevesinde yürüttükleri projelerde, her bir kişi için ayrı ayrı 

teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için her 

bir başvuru sahibinin proje sonucu ortaya çıkan malı veya hizmeti piyasaya arz 

etmesi gerekmektedir.  
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59.11. Teknolojik ürün deneyim belgesi, belge sahibi kişiler dışındaki 

istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge devredilemez, kiraya verilemez ve 

satılamaz. Bir başka ifadeyle teknolojik ürün deneyim belgesi sahibi olmayan bir 

isteklinin bu belgenin düzenlendiği ürünü teklif etmesi sebebiyle bu belgeden 

yararlanması söz konusu değildir. 

59.12. Teknolojik ürün deneyim belgesine sahip kişinin kurduğu veya ortağı 

olduğu tüzel kişiliğin ihalelerde bu belgeyi kullanabilmesi için belge sahibi kişinin 

ihale tarihi itibariyle en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

olması ve mal alımı ihalelerinde belgenin düzenlendiği malın teklif edilmesi 

zorunludur. Ayrıca ortaklık oranı ve süresine ilişkin şartların sağlandığını gösteren 

ortaklık durum belgesinin sunulması zorunludur.  

59.13. Teknolojik ürün deneyim belgesine sahip şahıs veya sermaye 

şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, 

değişiklikten önce sahip olunan teknolojik ürün deneyim belgesi, nev’i veya unvan 

değiştirmiş şirket tarafından kullanılabilir.  

60. SORU: Tüzel kişinin, ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi 

kullanmasının koşulları nelerdir?   

60.1. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler 

dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya 

verilemez ve satılamaz. Ancak bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak 

olacakları tüzel kişiliklerin bu belgeyi kullanabilmesi için; 

a) Belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine 

sahip olması, 

b) Bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması,  

c) Teminat süresi sonuna kadar yukarıda şartların muhafaza edilmesi, 

zorunludur. 

60.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait 

iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya 

meslek mensubu (yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) 

tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 



104 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren 

ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya 

meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten 

sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş 

deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

60.3. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin ortağına ait 

olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

61. SORU: Şirketlerinin birleşmeleri ya da şirketin bölünmesi 

durumunda birleşen ya da bölünün şirkete ait iş deneyimini gösteren belgeler 

kullanılabilir mi? 

61.1. Şirket bölünmesi, şirketlerin birleşmeleri ve tür değiştirmeleri, ekonomik 

hayatta giderek daha sık görülmeye başlandı. Bu hususlar, 13/1/2011 tarihli ve 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134’üncü maddesiyle 194’üncü maddeleri 

arasında düzenlenmiştir.  

61.2. Şirketlerinin birleşmeleri ya da şirketin bölünmesi durumunda iş 

deneyimini gösteren belgelerin nasıl kullanılacağına ilişkin olarak İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde bir düzenleme yer almamaktadır. Kamu İhale Kurulu bu 

hususları düzenleyici kurul kararları ile açıklığına kavuşturmuştur.  

 

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

Düzenleyici Kararı’nda, “… Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme 

durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim 

belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete 

geçeceğine,” karar verilmiştir  

61.4. 6102 sayılı Kanun’un 160’ıncı maddesine göre sermaye şirketleri ve 

kooperatifler, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilir.29 Bir başka 

ifadeyle şahıs şirketlerinin bölünmesi veya sermaye şirketi ve kooperatiflerin şahıs 

şirketine bölünmesi söz konusu değildir. Anılan Kanun’un 159’uncu maddesinde, 

şirket bölünmesi iki kategoride düzenlenmiştir: 

 Tam bölünme, 

 Kısmi bölünme. 

                                                            
29Kollektif ile komandit şirket şahıs şirketi; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketidir.  
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61.5. Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde şirket bölünmesini değerlendiren ilk 

karar, Kamu İhale Kurulunun 12/11/2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı 

Düzenleyici Kararı’dır. Bu konuya yönelik yeni düzenleme ise Kamu İhale 

Kurulunun 28/01/2016 tarihli ve 2016/DK.D-10 sayılı Düzenleyici Kararı ile 

yapılmıştır.30Bu karar ile şirket bölünmesinde yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Bu kararda şirket bölünmesinin aşağıdaki hususlara etkisi değerlendirilmiştir: 

 Yeterlik belgelerinin kullanılması, 

 Hizmet alımı ihalelerinde eşit teklifler arasında ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifin belirlenmesi, 

 İsteklilerin yasaklılığı ve ihalelere katılımı, 

 Sözleşmenin devri. 

Şirket bölünmesinin ihalelere katılıma ve hizmet alımı ihalelerinde eşit 

tekliflerin değerlendirilmesine etkisi Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet 

başvurularına konu olmuştur. Bu şikâyetler, 12/11/2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 

sayılı Düzenleyici Kararı çerçevesinde incelenmiştir.31 Yeni düzenleyici kurul 

kararı sonrası Kurulun uyuşmazlık kararlarında farklılıklar oluşacaktır. Karardaki 

yeterlik kriterine ilişkin önemli hususlar şunlardır: 

1) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde 

(kısmi bölünme), bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgeleri sadece 

bölünen şirket tarafından kullanılabilecektir.  

2) Bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz 

konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgeleri sadece faaliyetin devrolunduğu 

şirket tarafından kullanılabilecektir. 

3) Faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda 

bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımı sona erecektir.  

4) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, 

bölünen şirkete ait ciro sadece bölünen şirket tarafından kullanılabilecek; buna 

karşın bölünen şirketin infisah ettiği hallerde bölünen şirkete ait ciro, faaliyet 

alanını esas alan bir bölünme söz konusu ise faaliyet alanına göre ayrıştırılarak, 

faaliyet alanına göre bir bölünme söz konusu değil ise bölünen malvarlığı 

                                                            
30 Kamu İhale Kurulunun 28/01/2016 tarihli ve 2015/DK.D-10 sayılı Düzenleyici Kararı’na Kurumun internet sayfasındaki 

mevzuat bölümünden ulaşılması mümkündür. 
31 Kamu İhale Kurulunun konuya ilişkin uyuşmazlık kararları şunlardır: Kamu İhale Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/UH.III-

3310 sayılı Uyuşmazlık Kararı; 10/12/2014 tarihli ve 2014/UM.I-3997 sayılı Uyuşmazlık Kararı; 16/4/2014 tarihli ve 2014/UH.III-

1818 sayılı Uyuşmazlık Kararı. 
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değerlerinin büyüklükleri oranında bölünmek suretiyle, bölünme sonucu yeni 

kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerce 

kullanılabilecektir. 

5) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, 

bilançolar sadece namına düzenlendiği şirket tarafından kullanılabilecek; buna 

karşın bölünen şirketin infisah ettiği hallerde bölünen şirkete ait bilançolar 

bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut 

şirketlerce bilançolarının olmadığı yıllar için kullanılabilecektir. 

Bu önemli düzenleyici kurul kararında bölünmenin yasaklama, sözleşmenin 

devri ve hizmet ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlemesine 

etkisine ilişkin hususların ayrıntılı bir şekilde incelenmesinde yarar bulunmaktadır.  

62. SORU: Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme 

belgesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195’inci maddesinin ikinci 

fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılabilir mi? 

62.1. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt 

dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi, belge sahibi 

tarafından veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195’inci maddesinin ikinci 

fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi 

içinde kullanılabilir.  

62.2. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması durumunda, bu 

hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve 

korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hâkimiyetin 

hukuka aykırı biçimde kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, 

tescil ve ilan yükümlülüklerinin usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.  

62.3. Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması, ancak hâkim şirketin bağlı şirketin 

belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler herhangi bir hukuki 

ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar. 

62.4. Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesini 

kullanarak yeterlik kriterini sağlayan yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan 

şirketler topluluğuyla ilişkisini teminat süresinin sonuna kadar koruması 

zorunludur. 
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62.5. Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesini 

kullanacak istekli teklifi içinde Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler 

Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler 

Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesini sunar. 

63. SORU: İş deneyimini gösteren belgelerin tutarının hesaplanmasında iş 

artışı ve fiyat farkları dikkate alınır mı? 

63.1. İş bitirme belgesinin belge tutarı, her türlü fiyat farkları ve katma değer 

vergisi hariç, varsa iş artışları sözleşme bedeline eklenmek suretiyle bulunur. İş 

eksilişlerinde ise gerçekleşen sözleşme tutarı esas alınır.  

63.2. Yabancı para birimi cinsi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, iş 

bitirme belgesi tutarında, sözleşmenin bağıtlandığı para birimi cinsi esas alınır. 

Belgenin düzenlenmesinde bu para birimine yer verilir.  

64. SORU: İş deneyimini gösteren belgedeki parasal tutar nasıl 

güncellenir? 

64.1. 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir 

önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir 

önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 

güncellenir. 

64.2. Yukarıdaki ihaleler dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait 

endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait 

endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 

64.3. Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak, 

4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; diğer belgeler ise belgeye konu işin 

sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, ilgisine 

göre yukarındaki maddelerdeki düzenlemelere göre güncellenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

YERLİ İSTEKLİ 

VE YERLİ MALINA İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

65. SORU: Yerli istekli kimdir? 

65.1. Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. 

65.2. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda 

yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden 

değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez. 

65.3. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için ortak girişimi oluşturan 

ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur. Bir başka ifadeyle ortak 

girişimin tüm üyelerinin yerli istekli olması gerekmektedir.  

65.4. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları 

veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter 

tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

66. SORU: Mavi Kart sahibi kişi yerli istekli olarak kabul edilir mi? 

66.1. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci 

fıkrasında, “Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede 

belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen 

yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler 

saklıdır.” hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin altıncı fıkrasında, bu madde 

kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde maddede belirtilen haklardan 
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faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenleneceği öngörülmüştür. Yedinci 

fıkrada ise hakların kullanılmasında Mavi Kart’ın ibrazının yeterli oluğu; Kart’ın 

ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar 

Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca 

verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belgeyle de işlem yapılabileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

66.2. Mavi Kart alma hakkına sahibi kişilerin yerli isteklilere tanınan 

avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağı konusu Kamu İhale Kurulunun 

04/02/2013 tarihli ve 2013/DK.D-20 sayılı Düzenleyici Kararı’nda 

değerlendirilmiştir. Anılan Karar’da,”… Mavi kart alma hakkına sahip kişilerin, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler ile ortak olmak suretiyle veya kendi 

aralarında kuracakları ortak girişimlerin, yerli istekli olarak kabulünün 

gerektiğine” karar verilmiştir.32  

67. SORU: Mal alımı ihalelerinde, yerli istekli ve yerli malı teklif eden 

istekliler lehine nasıl düzenleme yapılabilir? 

67.1. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece 

yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli 

isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine 

%15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.   

67.2. Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin 

katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden 

istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. 

67.3. Kamu İhale Kurumu tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen Orta ve 

Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli 

malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması 

zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı bu listenin 

yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır.  

67.4. İhale ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif eden istekliler lehine 

tanınan fiyat avantajı oranı belirtilmelidir.  

                                                            
32 Bülent Büber, “Mavi Kart Hak Sahiplerinin Kamu Alım İhalelerine Katılımı: Mavi Kartlılar Yerli İstekli Mi?”, Mali Hukuk 

Dergisi,  Temmuz- Ağustos 2013, Sayı:166, s.7-10. 
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67.5. MAİUY’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci 

fıkrasında yapılan değişiklikle teknik şartnamelerde, yerli malı teklif edilmesini 

engelleyici düzenlemelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

68. SORU: Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve 

birden fazla mal kaleminden oluşan ihalenin, kısmi teklife açık olarak 

gerçekleştirilmesi zorunlu mudur?  

68.1. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden 

fazla mal kaleminden oluşan ihalenin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi 

ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşması zorunlu 

hale getirilmiştir. Ancak, birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle 

birlikte alınması gereken mal kalemlerine bir kısımda yer verilebilir. 

68.2. Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların birinde, birkaçında veya 

tamamında yerli malı teklif eden istekliler lehine aynı veya farklı oranlarda fiyat 

avantajı sağlanabilir. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli 

malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri 

bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat 

avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur. 

69. SORU: Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı nasıl 

uygulanır?  

69.1. Yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler 

dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale 

dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın 

eklenmesi suretiyle uygulanmaktadır.  

69.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirleneceği ihalede ise öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak 

değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat 

avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi 

değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak 

hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. Ancak, birbirini tamamlayan 

veya teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine bir 

kısımda yer verilen ihalede, önce yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı 

uygulanır ve avantaj uygulanmış fiyatlar üzerinden fiyat dışı unsurlar dikkate 

alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. 
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69.3. İsteklinin yeterlik kriterlerini sağlanmadığı ya da teklif ettiği malın 

teknik kriterleri sağlamadığı ihalelerde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı 

bırakılması gerektiğinden bu isteklinin yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat 

avantajından yararlanması olanağı bulunmamaktadır. Kamu İhale Kurulu, 

isteklinin teklif ettiği malın teknik özellikleri karşılamaması sebebiyle teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılması ve yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı 

uygulanmamasının mevzuata uygun bir işlem olduğuna karar vermiştir.33 

70. SORU: Yerli Malı Belgesine ilişkin temel hukuki düzenlemeler 

nelerdir? Yerli Malı Belgesinin başlıca kullanım alanları nelerdir? 

70.1. 4734 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 

yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esasların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirleneceği hüküm 

altına alınmıştır. İhalelerde teklif edilen malın, yerli malı olduğunun belirlenmesi 

ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yerli Malı Tebliği’nde 

düzenlenmiştir.34 

70.2. TOBB ve TESK tarafından Tebliğ esas alınarak Yerli Malı Belgesi 

Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları yayımlanmıştır.  

70.3. Yerli Malı Tebliği’nin 4’üncü maddesinde, yerli malı düzenlenecek 

mallar dört kategoride sınıflandırılmıştır: 

a) Sanayi ürünleri, 

b) Gıda ve tarımsal ürünler, 

c) Bitkisel ürünler-canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler ile su 

ürünleri, 

d)  Madenler ve madencilik ürünleri ile kategorilerin hiç birine girmeyen 

ürünler. 

70.4. 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde teklif edilen 

malın yerli malı olduğu Yerli Malı Belgesi ile tevsik edilir. Yerli malı teklif eden 

istekliler lehine fiyat avantajından yararlanabilmek için teklif edilen mala ilişkin 

Yerli Malı Belgesinin sunulması zorunludur. Kamu İhale Kurulu, kapasite 

raporundaki bilgiler esas alınarak ihale üzerinde kalan istekli lehinde %15 oranında 

                                                            
33 Kamu İhale Kurulunun 9/7/2007 tarihli ve 2007/UM.Z-2319 sayılı Uyuşmazlık Kararı 
34 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Yerli Malı Tebliği’nde (SGM 2014/35) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ise 10/06/2017 tarihli ve 30092 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
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fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata 

uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.35 

70.5. 4734 sayılı Kanun’a tabi olmadan gerçekleştirilen alımlarda da, yerli 

malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı tanınmasına yönelik hükümler yer 

alabilmektedir. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve 4734 

sayılı Kanun’a tabi olmayan ihalelerin dokümanda yerli malının, Yerli Malı 

Belgesi ile tevsik edileceğine yönelik düzenleme var ise belgenin bu ihalelerde de 

kullanılabileceği görüşündeyiz. 

70.6. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’nin düzenlenebilmesi için diğer 

koşullarla birlikte ürünün Yerli Malı Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. 

Ürünün bu belgeye sahip olmaması halinde, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

düzenlenmeyecektir.  

70.7. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin 

11’inci maddesinde makine ve teçhizat desteği düzenlenmiştir. Bu maddenin ikinci 

fıkrasında yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, Yerli Malı 

Belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

oranlara 10 puan daha ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.  

70.8. Mal alımı ihalelerinde birden fazla isteklinin teklifinin eşit ve ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif olması halinde istekli tarafından teklif edilen malın yerli 

malı olması da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin kriter 

olarak öngörülebilir. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan 

ihalelerde de istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği 

durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir 

değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. 

70.9. Yerli Malı Belgesi, isteklinin adına/unvanına düzenlenmiş olması 

koşuluyla isteklinin imalatçı olduğunu tevsik eden belgeler içinde sayılmıştır.  

71. SORU: Yerli Malı Belgesinin düzenlenmesi hakkında bilgi veriniz  

71.1. Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı 

oda/borsa tarafından düzenlenir. Düzenlenen belge TOBB veya TESK tarafından 

elektronik ortamda kontrol edilir. Uygun bulunan Yerli Malı Belgesi ilgili 

oda/borsa tarafından onaylanır. 

                                                            
35 Kamu İhale Kurulunun 12/11/2007 tarihli ve 2007/UM.Z-3637 sayılı Uyuşmazlık Kararı  
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71.2. Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi, düzenlenme tarihinden itibaren 

bir yıldır 

71.3. Her ürün için ayrı ayrı Yerli Malı Belgesi verilebileceği gibi birden fazla 

ürün için tek belge de düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürünle ilgili bilgiler 

belgede yer almalıdır. 

71.4. Yerli Malı Belgelerine ilişkin bilgiler, TOBB ve TESK tarafından 

hazırlanan ve web üzerinden erişim sağlanabilen bir veri tabanında tutulmaktadır. 

71.5. Üretici dışındaki istekliler tarafından teklif edilen mallar için kullanılmak 

üzere üretici Yerli Malı Belgesini orijinaline uygun olarak çoğaltarak ürün ile 

birlikte piyasaya sunabilir. Ancak çoğaltılarak ürünle birlikte piyasaya sunulan 

belgenin,  ilgili oda/borsa tarafından geçerliliğinin tasdik edilmesi gerekir. 

71.6. Yerli Malı Belgesinin düzenlenmesindeki sorumluluk Yerli Malı 

Tebliği’nin 8’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Yerli Malı Belgesinin 

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

ile ilgili eksper, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da 

yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler ve/veya 

4734 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar. 

71.7. İstekli tarafından sunulan Yerli Malı Belgesinin teklif ettiği ürünü 

kapsamadığına ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından kuşku duyulması veya bu 

konuya yönelik şikâyet başvurusu olması halinde Yerli Malı Belgesini düzenleyen 

ilgili odadan bilgi alınması uygun olacaktır.36  Yerli Malı Tebliği’nin 7’nci 

maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yerli malı belgesi talep edilen ürünün 4 üncü 

maddede sayılan yerli malı koşullarını taşıyıp taşımadığı konusunda tereddüt 

olması halinde ilgili oda/borsa tarafından görevlendirilen eksper marifetiyle tespit 

yapılır.” hükmü yer almaktadır.  

72. SORU: Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için 

aranan şartlar nelerdir? 

72.1. Yerli Malı Tebliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında sanayi 

ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aranan şartlar üç bent halinde 

düzenlenmiştir. Şartlar şunlardır: 

a) Ürünün Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi 

ve ürünün Sanayi Sicil Belgesi’ndeki “üretim konuları” içinde yer alması, 

                                                            
36 Kamu İhale Kurulunun 24/01/2011 tarihli ve 2011/UM.III-363 sayılı Uyuşmazlık Kararı 
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b) Ürünün tamamen Türkiye’de üretilmesi veya elde edilen ürünler ile üretim 

sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı 

işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması, 

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması. 

72.2. Sanayi ürünlerinde ürün tasarımının yerliliği veya ürünün mülkiyet 

haklarının üretici firmaya ait olmasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı 

görülmektedir.  

72.3. Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde 

bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin Tebliğ’de yer alan gerekli şartların 

sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri 

ürünler yerli malı kabul edilir. 

72.4. Tebliğ’in 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, üreticinin yurt dışında 

üretim yapması/yaptırması durumunda Yerli Malı Belgesi düzenlenmeyeceği 

hüküm altına alınmıştır. Ancak yurt içinde kendi adına ve markasıyla bir başkasına 

üretim yaptırması durumunda ürünü üretene Yerli Malı Belgesi 

düzenlenebilecektir.  

72.5. Yerli katkı oranı, Tebliğ’in 5’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki formüle 

uygun olarak hesaplanır. Yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, teknik yönden 

eksper tarafından, mali yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek, hesaplamanın 

doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır. 

İmzalanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi yönde bir tespitin bulunması 

halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul 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. 

73. SORU: Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak alımlarda, yerli malı 

teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulanabilir mi? 

73.1. Bu konu Kamu İhale Kurulunun 12/04/2017 tarihli ve  2017/DK.D-145 

sayılı Düzenleyici Kararı’nda değerlendirilmiştir. Anılan Karar’ın 1’inci 

maddesinde, yerli istekliler ve yerli malı teklif eden isteklilere öncelik verilerek 

ihtiyaçların karşılanması hususunda, hukuki engel bulunmadığı durumlarda 

doğrudan temin ile yapılan alımlarda yerli istekliler ve yerli malı teklif eden 

istekliler lehine fiyat avantajı konusunun idarelerin takdirinde bulunduğu ifade 

edilmiştir. 
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73.2. Anılan Karar’da, “4734 sayılı Kanun’un ‘Doğrudan 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 avantajı tanınması imkânı bulunmamaktadır. Ancak 

anılan maddenin (d) ve müteakip bentlerinde yapılacak alımlarda ise fiyat avantajı 

uygulama imkânı idarelerin takdirindedir. Zira piyasa fiyat araştırması 

aşamasında görevli kişiler tarafından yerli istekliler ve yerli mallara öncelik 

verilerek ihtiyaçların karşılanabilmesi imkânı bulunmaktadır.” açıklaması yer 

almaktadır.   

73.3. Anılan Karar’da Maliye Bakanlığı görüşü de yer almaktadır. Maliye 

Bakanlığının görüş yazısında, “Fiyat avantajı uygulamasına yönelik olarak, 4734 

sayılı Kanun’un ‘Doğrudan temin’ başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasının ilk 

üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek gerçek veya tüzel kişilerden karşılanabildiği, 

dolayısıyla bu bentler kapsamında yapılan alımlarda fiyat avantajı uygulama 

imkânı bulunmadığı, anılan maddenin (d) ve müteakip bentlerinde yapılacak 

alımlarda ise fiyat avantajı uygulama imkânının bulunmayacağı, zira ihale usulleri 

kapsamında yapılan alımlarda, fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

uygulanacaksa oranı gibi bilgilere ilanda ve idari şartnamede yer verildiği, ancak 

piyasa fiyat araştırması aşamasında görevli kişiler tarafından yerli ürünlere 

veyahut yerli isteklilere öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanabileceği” görüşü yer 

almıştır. 

73.4. Anılan Karar’da “4734 sayılı Kanun’un ‘Doğrudan 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 avantajı tanınması imkânı bulunmamaktadır. Ancak anılan 

maddenin (d) ve müteakip bentlerinde yapılacak alımlarda ise fiyat avantajı 

uygulama imkânı idarelerin takdirindedir. Zira piyasa fiyat araştırması 

aşamasında görevli kişiler tarafından yerli istekliler ve yerli mallara öncelik 

verilerek ihtiyaçların karşılanabilmesi imkânı bulunmaktadır.” görüşü de yer 

almaktadır. 

74. SORU: Türk Malı Belgesi nedir? Bu belgenin, Yerli Malı Belgesi 

yerine kullanılabilmesi mümkün müdür? 

74.1. Türk Malı Belgesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 

gerçekleştirilen alımlarda kullanılan bir belgedir. Türk Malı Belgesi, “IPA 
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programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal 

ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya 

Türk menşei kazanmış addolunduğunu” belgelemektedir.  

74.2. Türk Malı Belgesi, TOBB ve TESK’e bağlı odalar tarafından IPA 

programları kapsamındaki bir sözleşmenin yüklenicisi olan firmaya/firmalara 

düzenlenir. Yüklenici firmanın belge düzenleme talep ettiği odanın üyesi olması 

zorunluluğu bulunmamaktadır.37 Bir başka ifadeyle Oda, diğer odaların üyesi 

bulunan yüklenici firmaya TMB düzenleyebilir.38 IPA programları kapsamındaki 

bir ihalede yüklenici olmayan firmaya TMB düzenlenmez. 

74.3. Türk Malı Belgesi, TOBB ve TESK tarafından bastırılmakta ve odaların 

talepleri üzerine gönderilmektedir. Bir başka ifadeyle odalar tarafından Birlik ya da 

Konfederasyonca bastırılan belgeler kullanılarak Türk Malı Belgesi 

düzenlenmektedir.39 

74.4. Türk Malı Belgesi, IPA sözleşmesinde yer alan her bir mal için ayrı ayrı 

düzenlenir. Üreticisinin aynı olması halinde, birden fazla mal için tek bir belge de 

hazırlanabilir. Bu durumda, belgenin “Sıra No, Eşyanın Cins ve Nev’i, Eşyanın 

Tanımı” başlıklı 9’uncu maddesinde, her mal ayrı bir satıra yazılacak ve sıra 

numarası verilecektir.40 Tüm malların bu maddeye yazılamaması halinde yeni bir 

belge kullanılacak veya ilgili malların yer aldığı bir liste düzenlenecek ve belgeye 

eklenecektir. 

74.5. Yüklenici öncelikle sözleşme konusu malın üreticisi olan firmaya 

belgenin ilgili bölümlerini doldurtacak ve belgenin arka yüzünde bulunan “Üretici 

Beyanı” kısmını imzalattıracaktır.41 Ayrıca yüklenici, belgenin düzenlendiği malın 

Türkiye menşeli olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden biri ya da birkaçını 

üreticiden temin ederek başvurusuyla birlikte ilgili Odaya sunacaktır: 

                                                            
37 Belge başvurusunda bulunan yüklenicinin Odanın üyesi olmaması halinde belgenin onayı sırasında üç ay içinde düzenlenmiş 

olan Oda Sicil Sureti talep edilir.  
38 Türk Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin Esaslar’da tacir bir yüklenicinin TESK’e bağlı bir odadan veya esnaf olan 

yüklenicinin TOBB’a bağlı bir odadan belge düzenletmesini engelleyen ya da doğrudan izin veren bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 
39 Odalar tarafından TMB üç nüsha ve Türkçe düzenlenmektedir. Belge’nin her bir nüshasının arka yüzünde, “IPA Fonları 

Sözleşmeleri Türk Malı Belgesinin Tanzimi İçin Dikkat Edilecek Kurallar” başlıklı Türkçe ve İngilizce hazırlanmış metinler ile 

Üretici Beyanı” yer almaktadır. 
40 Son kaydın altına sonradan ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgi ile 

iptal edilecektir. 
41 Yüklenicinin aynı zamanda üretici olduğu durumlarda kendi doldurduğu belgeyi, Odaya onay için sunar.  
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a) Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için 

söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, 

maden ruhsatı, alış faturaları vb. 

b) Türkiye menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi 

gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb. 

c) Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları 

(Kapasite raporu ile beyan edilen eşyanın birebir uyuşması şartı aranmaz. Şüphe 

halinde Oda eksperinin görüşü alınabilir). 

74.6. Oda Türk Malı Belgesi düzenlenecek malın Türk menşeli olduğunu veya 

Türk menşei kazanmış addolunduğunu gösteren bilgi ve belgeleri kontrol eder. Bu 

incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde belge onaylanır. Onaylanan belgenin, 

sözleşme makamına ibraz edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 

74.7. Onaylanan belge, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. 

Sözleşme konusu ürünün ve üretici firmanın aynı olması halinde, belgenin Oda 

tarafından onaylı suretinin bu süre içerisinde aynı yüklenici tarafından birden fazla 

sözleşme kapsamında ibrazı mümkün olduğu gibi farklı sözleşme makamlarına 

ibrazı da mümkündür.  

74.8. Odalar onayladıkları belgelere ilişkin bilgileri her üç ayda bir elektronik 

ortamda TOBB ve TESK’e gönderir ve belgeleri en az yedi yıl süreyle muhafaza 

ederler.  Birlik ve Konfederasyon, odalardan aldıkları bilgileri yine elektronik 

ortamda Avrupa Birliği Bakanlığına bildirir. 
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75. SORU: Ortak girişime ilişkin kamu ihale mevzuatındaki temel 

düzenlemeler nelerdir? 

75.1. Kamu ihalelerine gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına katılabilecekleri 

gibi diğer gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık kurarak da teklif verebilir. 4734 sayılı 

Kanun’un 4’üncü maddesinde ortak girişim, “İhaleye katılmak üzere birden fazla 

gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı 

veya konsorsiyumlar” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle ortak girişim, 

“iş ortaklığı” ve “konsorsiyumu” kapsayan bir üst terim olarak kullanılmaktadır. 

75.2. Kamu ihale mevzuatında ortak girişime ilişkin temel düzenleme, 4734 

sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde yer almaktadır. İş ortaklığı ve konsorsiyum 

olarak teklif veren isteklilerin, yeterlik kriterlerini nasıl sağlayacağına yönelik 

düzenlemeler ise İhale Uygulama Yönetmeliklerinin yeterlik kriterlerine ilişkin 

maddelerinde yer almaktadır.42 

75.3. Kamu ihale sözleşmelerinin uygulanması sürecinde yüklenicinin ortak 

girişim olması halinde, ortakların ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 

mahkûmiyeti gibi durumların sözleşmenin yürütülmesine etkisi ise 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenmiştir.  

76. SORU: Kamu ihale mevzuatında iş ortaklığının ortaklarının 

sorumlulukları nelerdir? 

76.1. İş ortaklığının ortakları, işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklığı 

meydana getirir. Ortaklar müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

                                                            
42 İş ortaklığı ve konsorsiyuma ilişkin olarak ikincil mevzuatta da düzenlemeler yapılmıştır. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 

“Ortak Girişimler” başlıklı bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde “İş ortaklığı” ve “Konsorsiyum” başlıklarında iki madde yer 

almakta olup bu maddelerde ortakların sorumluluğu ile diğer hususlar düzenlenmektedir. Bu maddelerde yer alan düzenlemeler, tip 

idari şartnamelerde de tekrarlanmıştır. 
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76.2. İş ortaklığının tüzel kişiliği bulunmamaktadır. İş ortaklıkları, adi ortaklık 

olarak kabul edilmektedir. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında, iş ortaklığına 

yönelik özel düzenlemeler yer almaktadır.  

77. SORU: İhaleye teklif veren iş ortaklığının pilot ortağının hisse 

oranının diğer ortak/ortaklara eşit olması sebebiyle iş ortaklığının teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

77.1. İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile tip idari şartnamelerin “İş 

ortaklığı” başlıklı maddesinde, “İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot 

ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit 

olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri 

pilot ortak olarak belirlenir.” hükmü yer almaktadır 

77.2. İhale Uygulama Yönetmelikleri ve tip idari şartnamelerde yapılan 

değişiklikle bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre 

daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu 

iş ortaklığında, bu eşit hisse oranına sahip ortaklardan birinin pilot ortak olarak 

belirlenmesine izin verilmiştir.  

77.3. Örneğin iki ortaktan oluşan ve her bir ortağın hisse oranının %50 olduğu 

bir iş ortaklığında ortaklardan biri pilot ortak diğeri ise özel ortak olabilir. Dört 

ortağı bulunan bir iş ortaklığında üç ortağın hisse oranı%30 diğer ortağın hissesi 

%10 ise hisse oranları%30 olan ortaklardan bir pilot otak olabilir.  

77.4. Kamu ihale mevzuatında yerli istekli ile “yabancı isteklinin” oluşturduğu 

iş ortaklığında, yerli istekli ortağın pilot ortak olmasını zorunlu tutan bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ayrıca gerçek kişi ile tüzel kişinin oluşturduğu iş ortaklığında 

tüzel kişinin pilot ortak olmasını zorunlu tutan bir hüküm söz konusu değildir.  

78. SORU: İsteklinin iş ortaklığı olduğu durumlarda teklif zarfının 

yapıştırılan yeri kim veya kimler tarafından imzalanmalıdır? Pilot ortak 

tarafından teklif zarfının yapıştırılan yerinin imzalanmaması, teklifin 

değerlendirme dışı bırakılma sebebi midir? 

78.1. KİGT’nin 16.1’inci maddesinde, “Aday veya isteklinin ortak girişim 

olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından 

imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.” açıklaması yer 

almaktadır.  
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78.2. Teklif zarfı, iş ortaklığının ortaklarından tamamı ya da biri veya bir kaçı 

tarafından imzalanması mümkündür. Pilot ortak tarafından teklif zarfının 

yapıştırılan yerinin imzalanmaması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı 

bırakılması mevzuata aykırıdır.43  

79. SORU: İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak her ihaleye teklif verilmesi 

mümkün müdür? 

79.1. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İdare ihale dokümanında 

düzenleme yaparak iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi engelleyemez.  

79.2. Konsorsiyumlar ise sadece ihale dokümanında konsorsiyum olarak teklif 

verilmesine imkân tanınan ihaleye teklif verebilir. İdareler, işin farklı uzmanlıklar 

gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini 

ihale dokümanında ve ilanda belirtir. 

79.3. İş ortaklığı ve konsorsiyumun yerli istekli sayılabilmesi için her bir 

ortağın yerli istekli olması zorunludur. Pilot ortak veya koordinatör ortağın yerli 

istekli olması ya da ortakların çoğunluğunun yerli istekli olması, iş ortaklığını ya 

da konsorsiyumu yerli istekli haline getirmez. Sadece yerli isteklilerin teklif 

verilmesine imkân tanınan ihalede iş ortaklığı ve konsorsiyumu oluşturan 

ortakların tamamının da yerli istekli olması gerekmektedir. 

80. SORU: İhalede, iş ortaklığının ve konsorsiyumun yeterli bulunması, 

ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğu anlamına gelir mi?  

80.1. İş ortaklığının veya konsorsiyumun yeterli bulunması, ortaklardan her 

birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez. Tekliflerin değerlendirilmesi 

sürecinde ortaklığın dağılması halinde de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 

gerekmektedir.  

80.2. Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucu yeterli bulunan iş ortaklığı veya konsorsiyumun, ihale tarihinden önce 

dağılması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.  

81. SORU: Mal alımı ihalelerinde isteklinin iş ortaklığı olması halinde 

ortaklardan her biri, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu 

gösteren belgesini sunmak zorunda mıdır?  

81.1. MAİUY’nin 38’inci maddesinin ikinci fıkrasında, iş ortaklığında 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından teklif edilen mala veya mallara ilişkin 

                                                            
43 Bülent Büber, “Kamu İhale Mevzuatında Teklif Zarflarına İlişkin Düzenlemeler ve Konuya Yönelik Kamu İhale Kurulu 

Uyuşmazlık Kararları”, İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, Temmuz 2013, Sayı:154, s.23-54. 



122 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

 

imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden 

birinin sunulmasının yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.  

81.2. Örneğin üç kalem mal alınan ihalede iki ortaktan oluşan iş ortaklığında 

bir ortağın iki malın imalatçılığına ilişkin belgeyi/belgeleri, diğer ortağında bir 

malın yetkili satıcılığına ilişkin belgeyi sunması yeterlidir.  

81.3. Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum 

ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, 

satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda, yapılan 

düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi 

olarak istenir. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt 

belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak satışın gerçekleştirilebilmesi için imalatçı 

veya satıcı kaydına yönelik bir düzenleme bulunması durumunda, iş ortaklığı 

ortaklarından her biri durumuna uygun belgeyi sunmak zorundadır. Konsorsiyum 

ortaklarının her biri ise başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenen 

belge veya belgeleri sunar. 

82. SORU: İş ortaklığı beyannamesinin düzenlenmesinde dikkat edilecek 

hususlar nelerdir? 

82.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif veriliyorsa teklifle birlikte iş ortaklığı 

beyannamesi sunulmak zorundadır. İş ortaklığı beyannamesi standart formu, İhale 

Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde ve teklif verilecek ihalenin dokümanlarının 

içerisindeki standart formlar içinde yer almaktadır.44 Bu beyannamenin noter 

tasdikli olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

82.2. İş ortaklığı beyannamesinin, “metin” ve “tablo” olarak iki bölümden 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Beyannamenin metin kısmında; “ihale kayıt numarası”, 

“idarenin adı”, “işin adı”, “pilot ortağın adı” boşlukları yer almaktadır. Tablo 

kısmında ise “Ortağın Adı Ve Soyadı/Ticaret Unvanı”, “TC Kimlik Numarası 

(Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)”, “Ortaklık Oranı” ve “adresi” 

boşlukları bulunmaktadır.45  İsteklilerce beyannamenin verileceği ihale ve 

ortakların bilgileri esas alınarak form doldurulmaktadır. 

                                                            
44 Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi 

standart formunda çerçeve anlaşma ihalelerinin niteliği nedeniyle diğer beyanname standart formlarından farklı ifadeler 

bulunmaktadır. Bu sebeple çerçeve anlaşma ihalelerine teklif verilirken diğer uygulama yönetmeliklerinin ekinde bulunan iş 

ortaklığı beyannameleri kullanılmamalıdır.  
45 6518 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve yargı kararlarının gereklerinin yerine 

getirilmesi amacıyla Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişiklikleri yapılmış olup bu değişiklikler 

7/6/2014 ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde yeni iş ortaklığı beyannamesi standart 

formu yayımlanmıştır.  Standart form incelendiğinde “TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)” 
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82.3. İş ortaklığı beyannamesinde yer alan ve önemli gördüğümüz hususları 

şöyle sıralayabiliriz: 

a) Pilot ortak, iş ortaklığını her konuda temsile tam yetkilidir.  

b) İş ortaklığının her bir ortağı imzalanacak sözleşmenin konusuna ve 

kapsamına girecek işler ve taahhütler ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 

müştereken ve müteselsilen sorumludur.   

c) Sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki 

ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda, 

pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin 

bütün yükümlülüklerini ve sorumlulukları üzerine alacakları taahhüt edilmektedir. 

ç) Yapım işlerinde kısmi teklifi düzenleyen KİGT’nin 16.4.9’uncu 

maddesinde, “Teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere ilgisine göre iş 

ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesinin” sunulacağı hüküm 

altına alınmıştır. Mal ve hizmet alımları için böyle bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 46  

83. SORU: İş ortaklığı beyannamesindeki eksikliklerin tekliflerin 

değerlendirmesine etkisi nedir? Bu konuya yönelik örnek Kamu İhale Kurulu 

uyuşmazlık kararları var mıdır? 

83.1. İş ortaklığı beyannamesindeki hatalar veya eksiklikler sebebiyle teklifler 

değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Beyannamede, pilot ve özel ortağın 

belirtilmemesi; ortaklık oranlarının bulunmaması veya ortaklık oranında aritmetik 

hata yapılması; beyanname metninin değiştirilmesi; beyannamede imza 

eksikliğinin bulunması gibi durumlarda teklifin değerlendirme dışı bırakılması 

gerektiği görüşündeyiz. Aşağıda sayılan durumlarda ise teklifin değerlendirme dışı 

bırakılmaması ve eksikliğin bilgi eksikliği olarak değerlendirilebileceği 

görüşündeyiz: 

                                                                                                                                                       
başlıklı sütun eklendiği; “Tebligat adresi” başlığın “Adres” olarak değiştirildiği; “İdare tarafından pilot ortağa yapılacak 

bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını” ifadesinin beyanname metninden çıkartıldığı görülmektedir.  
46 Kamu İhale Kurulunun 16/4/2012 tarihli ve 2012/UY.III-1782 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, kısmi teklife açık yapım işleri 

ihalelerinde her bir kısım için ayrı iş ortaklığı beyannamesi sunulmamasının mevzuata aykırı olduğu iddiası incelenmiştir. Teklif 

verdiği her bir kısım için ayrı iş ortaklığı beyannamesi sunmayan iş ortaklıklarının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve 

aşırı düşük teklif değerlendirmesi için yeniden sınır değerin belirlenmesine karar verilmiştir. Kanaatimizce iş ortaklığı tarafından 

farklı kısımlara farklı ortaklık oranıyla teklif verecek ise her bir kısım için farklı beyanname sunma zorunluluğu getirilmesi daha 

uygun olacaktır. Ancak Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki düzenleme değişmediği sürece kısmi teklife açık yapım işlerinde her bir 

kısım için ayrı iş ortaklığı beyannamesi verilmelidir.  
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a) Beyannamede diğer tüm bilgiler eksiksiz olarak yer almasına karşın ihale 

kayıt numarasının bulunmaması, 

b) İhale kayıt numarasının doğru olmasına karşın idare ve işin adında eksiklik 

olması, 

c) Ortakların tebligat adresinde eksiklikler bulunması, 

ç) T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasında eksiklikler 

bulunması. 

83.2. İş ortaklığı, teklifiyle birlikte iş ortaklığı beyannamesini sunmaması 

durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Kamu İhale Kurulunun 

17/1/2013 tarihli ve 2013/UH.III-297 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “… Ancak, 

başvuru sahibi istekli tarafından işe ait İdari Şartnamede sunulması zorunlu 

belgeler arasında yer alan ‘İş Ortaklığı Beyannamesi’nin de sunulmadığı 

anlaşılmıştır. 

… Söz konusu hükümler çerçevesinde, başvuru sahibi istekli tarafından teklif 

zarfı içinde sunulması istenen belgelerden birinin sunulmadığı, bu durumun bilgi 

eksikliği olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu eksik belgenin 

tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, idarece gerçekleştirilen söz konusu istekliye 

ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemin yerinde olduğu,” sonucuna 

varılmıştır. 

83.3. İş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortakların adreslerinin tam 

olarak bulunmaması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması itirazen 

şikâyete konu olmuştur. Kamu İhale Kurulunun 18/10/2010 tarihli ve 2010/UH.III-

3198 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, iş ortaklığının ortaklarının kaşelerinde açık 

adreslerinin bulunması sebebiyle  teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun 

olmadığına karar verilmiştir.  

83.4. Süreç içerisinde iş ortaklığı beyannamesi standart formunda değişiklikler 

olmaktadır. İsteklilerce ihale dokümanının ekinde yer alan standart forma uygun 

beyanname verilmemesi sebebiyle teklifler değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Bir 

hizmet alımı ihalesinde, istekli tarafından  bir önceki Hizmet Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi verilmesi 

sebebiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kamu İhale Kurulu, iş ortaklığı 

beyannameleri arasındaki değişikliğin bir önceki formda olmayan “Pilot ortağın iş 

ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından pilot 

ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını” ifadesiyle 
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sınırlı olması ve imzalanacak sözleşme ile ilgili diğer mevzuatta pilot ortağın 

ortaklık nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olduğunun anlaşılması 

sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını uygun bulunmamıştır.47  

83.5. İsteklinin iş ortaklığı olmaması durumunda, teklifiyle birlikte iş ortaklığı 

beyannamesini sunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 

mevzuata aykırıdır. Kamu İhale Kurulunun 9/5/2011 tarihli ve 2011/UH.III-1530 

sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif 

mektubu incelendiğinde; teklif sahibinin ticaret unvanı bölümünde; ‘K… Medikal 

Tıbbi Ürünler Gıda – Sağlık ve Temizlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ ibaresinin 

bulunduğu ve bu unvan adı altında yetkili şirket müdürü tarafından teklif 

mektubunun imzalandığı, buna göre başvuru sahibi tarafından ihaleye iş ortaklığı 

olarak teklif verilmediği tespit edilmiştir.  

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, iş ortaklığı olarak ihaleye 

teklif veren isteklilerin iş ortaklığı beyannamesi sunma zorunluluğunun bulunduğu, 

iş ortaklığı olarak teklif vermeyen isteklilerden ise bu belgenin sunulmasının 

beklenemeyeceği açıktır. Bu çerçevede, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif 

vermemesine, dolayısıyla iş ortaklığı beyannamesini teklif dosyası kapsamında 

sunma zorunluluğu olmamasına rağmen, başvuru sahibinin teklifinin iş ortaklığı 

beyannamesi sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin 

yerinde olmadığına” karar verilmiştir.48  

83.6. İş ortaklığı beyannamesinde idarenin adının farklı belirtilmesi sebebiyle 

iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması itirazen şikâyet 

başvurusuna konu olmuştur. Başvuru sahibi, ihale dokümanının kendilerine CD 

olarak verildiği ve bu CD’de yer alan formların doldurulduğu; eğer idarenin adı 

yanlış yazılmış ise bunun idareden kaynaklandığını iddia etmiştir. Yapılan 

incelemede, isteklinin idarece verilen CD’de yer alan standart formda yer alan 

idare adını esas aldığı belirlenmiştir. Kamu İhale Kurulu, isteklinin kendisine 

verilen standart formdaki idare adını esas alarak iş ortaklığı beyannamesini 

düzenlediğini belirterek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde 

olmadığına karar vermiştir.49 

                                                            
47 Kamu İhale Kurulunun 11/10/2010 tarihli ve 2010/UH.II-3058 sayılı Uyuşmazlık Kararı. 
48 Başvuru sahibinin teklif mektubunda ticaret unvanı kısmında yer alan “K… Medikal Tıbbi Ürünler Gıda – Sağlık ve Temizlik 

Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.” ibaresinin iş ortaklığı olarak  anlaşıldığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görüşündeyiz.  
49 Kamu ihale Kurulunun 10/2/2014 tarihli ve 2014/UY.I-835 sayılı Uyuşmazlık Kararı. İhaleyi gerçekleştiren idare, “Antalya İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü” olmasına karşın isteklilere verilen iş ortaklığı beyannamesinde idarenin adı “Antalya İl Özel İdaresi İmar 

İnşaat Dairesi Başkanlığı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü” olarak yazılmıştır. 
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83.7. İş ortaklığı beyannamesinde özel ortağın imzasının bulunmaması 

gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına aykırı 

olduğu iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Yapılan 

incelemede, iş ortaklığı beyannamesinde özel ortağın sadece kaşesinin olmasına 

karşın imzasının bulunmadığı görülmüştür. Kamu İhale Kurulu, iş ortaklığı 

beyannamesinde özel ortağın imzasının bulunmaması sebebiyle isteklinin teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığına karar vermiştir.50 

84. SORU: İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş 

deneyim tutarı nasıl belirlenir?  

84.1. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, 

iş ortaklığındaki hisse oranı dikkate alınarak belirlenir. 

84.2. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ise her bir ortak 

tarafından gerçekleştirilen iş kısmı tutarı, iş deneyim tutarı olarak kabul edilir. 

85. SORU: İhaleye teklif veren iş ortaklığı, daha önce iş ortaklığı olarak 

yüklenici olduğu işe ilişkin iş bitirme belgesini sunmuştur. İş bitirme belgesi 

nasıl değerlendirilmelidir? 

85.1. İhaleye katılan iş ortaklığı,  ortaklığı oluşturan ortalar ve ortaklık oranları 

ile yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce iş ortaklığının tamamladığı işe ait iş 

deneyimini gösteren belge sunması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, 

ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır. 

86. SORU: İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyumun üzerinde kalması 

halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı 

ortaklık/konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunlu mudur? 

86.1. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyumun üzerinde kalması halinde, 

sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık/konsorsiyum 

sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur.  

86.2. Ortaklık sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ile pilot ve özel 

ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu 

açıkça belirtilmelidir. Konsorsiyum sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan 

                                                            
50 Kamu İhale Kurulunun 9/5/2011 tarihli ve 2011/UY.III-1546 sayılı Uyuşmazlık Kararı. Bu karara karşı oy kullanan üye 

tarafından belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin ön yeterlik aşamasında hem pilot ortak hem de özel ortak 

tarafından imzalanan iş ortaklığı beyannamesinin sunulduğu; ihalenin yeterlik aşamasında hukuki durumda bir değişiklik olmaması 

nedeniyle bu aşamada sunulan beyannamedeki imza eksikliği sebebiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı 

bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu ifade edilmiştir.  

Kamu İhale Kurulunun 10/1/2011 tarihli ve 2011/UH.I-93 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda da, iş ortaklığı beyannamesinde özel 

ortağın imzasının bulunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığına karar 

verilmiştir. 
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gerçek ve/veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ile işin yerine 

getirilmesi sırasında koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu 

sağlayacakları belirtilmelidir. Bu sözleşmelere ilişkin standart form 

bulunmamaktadır. 

87. SORU: Ortak girişimlerin vergi borcuna yönelik düzenleme nedir? 

87.1. Ortak girişim ortaklarının tamamının vergi borcunun bulunmaması 

gerekmektedir. Ortaklardan birinin vergi borcunun bulunması halinde, teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminat gelir kaydedilir.  

87.2. İş ortaklığının vergi borcuna yönelik işlem, Kamu İhale Kurumuna 

itirazen şikâyet başvurusuna konu olmuştur. İş ortaklığı olarak teklif sundukları 

ihalede, özel ortağın ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmasından dolayı 

tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatın gelir kaydedildiği; 

özel ortağın vergi borcunun sözleşme tarihi itibariyle mevcut olmadığı ve geçici 

teminatın pilot ortak tarafından sunulduğu; özel ortağın vergi borcundan doğan 

idari yaptırımın pilot ortağa sirayet etmesinin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. İş 

ortaklığının özel ortağının ihale tarihi itibarıyla 39.157,00 TL tutarında vergi borcu 

bulunduğu; ihale tarihinden sonra vergi borcunun önemli bir kısmını ödediği ve 

sözleşme imzalama tarihi itibariyle 158,03 TL vergi ziyaı cezası borcu bulunduğu 

anlaşılmıştır. Kamu İhale Kurulunun 11/6/2014 tarihli ve 2014/UM.II-2317 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun iş ortaklığını 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken 

ve müteselsilen sorumlu olduklarını düzenleyen 14’üncü maddesi ve Kamu İhale 

Genel Tebliği’nin 17’nci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü bendinde yer alan 

isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması 

(sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde bu durumda 

olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği şeklindeki 

açıklama gereği, idarece ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işlemlerinde 

mevzuata aykırılık bulunmadığına” karar verilmiştir. 

87.3. İş ortaklığında ortaklardan her birinin vergi borcu tutarının 5.000 TL’nin 

altında olduğu ancak borçların toplam tutarının 5.000 TL’nin üzerinde olduğu bir 

ihalede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının vergi borcu olduğuna karar 

verilmiştir. Bu karar, itirazen şikâyet başvurusuna konu olmuştur. Kamu İhale 
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Kurulunun 19/6/2013 tarihli ve 2013/UH.I-2548 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “… 

İş Ortaklığı’nın gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmadığı dikkate alındığında mevcut 

durumda her bir ortağın vergi borcunun ayrı ayrı değerlendirilmesinin gerektiği, 

her iki firmanın ihale öncesindeki vergi borçlarından müştereken ve müteselsilen 

sorumluluğu olmayacağı, bu sorumluluğun sözleşme imzalandıktan sonrasında 

taahhüdün yerine getirilmesinde gündeme geleceği, dolayısıyla her iki firmanın 

ayrı ayrı 5.000 TL’nin altındaki vergi borcunun ihaleye girmeye ve sözleşmenin 

imzalanmasına engel teşkil etmeyeceği anlaşılmıştır. 

Bu itibarla idarece ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile toplamdaki vergi 

borcunun 5.000 TL’yi aşması sebebiyle sözleşme imzalanmamasının mevzuata 

uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici 

işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde 

bırakılan İş Ortaklığı’nın sözleşme yapmaya engel nitelikte vergi borcu olmadığı 

kabul edilmek suretiyle bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak 

yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” kararı verilmiştir. 

88. SORU: İhaleye teklif veren iş ortaklığının ortağının, daha önceki 

başka bir iş ortaklığından vergi borcu olması halinde bu durum vergi borcu 

olarak değerlendirilir mi? 

88.1. İş ortaklığı olarak iş üstlenilmesi durumunda, iş ortaklığının vergi 

mükellefi olması da mümkündür. İhaleye teklif veren iş ortaklığının ortağının daha 

önceki iş ortaklığından vergi borcu olması durumunda bunun ihale mevzuatı 

çerçevesinde vergi borcu olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Kamu İhale 

Kurulu uyuşmazlık kararında incelenmiştir. İhaleye teklif veren bir istekli daha 

önce ortağı olduğu ve vergi mükellefi olan iş ortaklığının ihale tarihi itibarıyla 

toplam 14.505,55 TL vergi borcu bulunmaktadır. 

88.2. Kamu İhale Kurulunun 11/4/2013 tarihli ve 2013/UH.II-1786 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının daha 

önce ortağı olduğu iş ortaklığından kaynaklanan vergi borcundan dolayı iş 

ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir 

kaydedilmesine karar verilmiştir. 
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AÇIKLAMA 

 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde “terim”, “bir bilim, sanat, meslek 

dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime” olarak 

tanımlanmaktadır.51 Bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan 

terimlerin tümü, o alanın “terimler dizgesini” oluşturur.  

Terimler, bir disiplinin veya özel bir alanın inşası için önem taşırken terim 

dizgesinde zaman içinde meydana gelen değişimler ve dönüşümler de bu alanın 

anlaşılması açısından önem taşır. Kamu ihale mevzuatının daha iyi anlaşılabilmesi 

ve ihale işlemlerinde hataların azaltılması için mevzuatta sık kullanılan terimlerin 

anlamının bilinmesinde yarar bulunmaktadır.  

Bu ek çalışmada ihale düzenlemelerinde ya da ihale işlemeleri sırasında 

sıklıkla kullanılan terimlerin anlamı aktarılmıştır. Kamu ihale mevzuatında yaygın 

kullanılan kavramların tanımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü 

maddesinde yer almaktadır. Ancak bazı kavramalara ilişkin tanımlar yalnızca İhale 

Uygulama Yönetmeliklerinde yer almaktadır. Diğer taraftan yaygın kullanılan bazı 

terimlerin tanımı ise mevzuatta yer almamaktadır. Bu terimlerin anlamı 4734 sayılı 

Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan ikinci mevzuat esas alınarak 

açıklanmıştır. 

 

                                                            
51 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cilt:2, 9. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,1998,        s. 2198. 



132 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

 

Açık ihale usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesinde 

hüküm altına alınan tüm isteklilerin teklif verebildiği temel ihale usulüdür. Bu 

usulde ihaleye ilişkin ihale ilânı yayımlanmakta; ihale yeterlik kriterlerini sağlayan 

ve en uygun teklif veren istekli üzerinde bırakılmaktadır.  

Aday: Belli istekliler arasında ihalenin ön yeterliği için başvuran gerçek veya 

tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerdir. 

 Alternatif teklif: Mal alımlarına ilişkin ihale dokümanında hüküm 

bulunması halinde bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik 

şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden 

farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra sunulmasıdır. 

 Atom saati: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az 

hatayla ölçmek üzere kullanılan saattir. 

 Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan 

aday tarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan tekliftir. 

 Belli istekliler arasında ihale usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

20’inci maddesinde hüküm altına alınan iki aşamalı bir ihale usulüdür. Bu ihale 

usulünde, ön yeterlik ilânı yayımlanmakta ve birinci aşamada adayların yeterlik 

değerlendirmesi yapılmaktadır. İlk aşamada yeterli bulunan adaylar fiyatı da içeren 

tekliflerini sunmak üzere davet edilmektedir. Yapım işleri, hizmet ve mal alım 

ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi 

nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti 

eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. 

 Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük 

bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, 

teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri 

bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir. 

Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli 

arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve 

mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen 

anlaşmadır. 

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için 

kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde 

bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç 

sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularıdır. 
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Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin 

geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme 

kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik 

tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecidir. 

Doğrudan temin: 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinde hüküm altına 

alınan ve bu maddede belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından temin 

edildiği tedarik yöntemidir. Bu tedarik yöntemi ile yapılacak alımlarda, ihale 

komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan yeterlik 

kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek 

kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin 

edilir. 

 e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 

4’üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzadır. 

 e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya 

istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış tekliftir. 

Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik 

ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına 

ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme 

metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar 

eden işlemlerdir. 

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun kısaltmasıdır. İdareler ile 

kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden 

gerçekleştirebilecekleri ve Kamu İhale Kurum tarafından yönetilen elektronik 

ortamdır. 

ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili 

hizmetleri sağlayan ve 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik sertifika hizmet 

sağlayıcısıdır. 

 Eşik değer: İhale ilan ve davet süresi ile ihalelere sadece yerli isteklilerin 

katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere 4734 sayılı 

Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının belirlenen ve aynı Kanun’un 67’nci 

maddesi uyarınca güncellenen parasal tutarlardır. 

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve 

geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve 

yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, 
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koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar 

sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve 

hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetlerdir. 

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel 

kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleridir. 

İhale: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yazılı usul ve şartlarla mal veya 

hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 

bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin 

imzalanması ile tamamlanan işlemlerdir. 

İhale dokümanı: İdari şartname ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan 

teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlar ile hizmet ve yapım işlerinde 

genel şartnameden oluşan dokümandır. 

İhale komisyonu: İhale yetkilisince görevlendirilen ve ihale sürecinde 

başvuruları veya teklifleri değerlendiren en az beş ya da tek sayıda kişiden oluşan 

komisyondur. 

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna 

sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış 

görevlileridir. 

İhale Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için kullanılan terimdir. 

İKN: EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihaleye verilen ihale kayıt 

numarasıdır. 

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren 

gerçek kişi ya da tüzel kişi veya iş ortaklığıdır. Bir başka ifadeyle ihalelere teklif 

veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhittir.  

 İş bitirme belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki 

deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen 

ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgedir. 

 İş deneyimini gösteren belgeler: Mal ve hizmet alımı ihalelerinde iş bitirme 

belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile iş bitirme belgesi düzenlemeye 

yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 
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İhale Uygulama Yönetmeliğinde birlikte sunulması hüküm altına alınan sözleşme 

ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik fatura ya da fatura örnekleri ile hizmet 

işlerinde sosyal güvenlik belgeleridir. 

 İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında 

kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günlerdir. 

 Kamu İhale Bülteni: Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan ve 

ihalelere ilişkin ilanların yayımlandığı elektronik bültendir. 

 Kısmi teklif: Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden 

fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya 

birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise 

aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen 

tekliftir. 

 Kullanıcı: Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri 

yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişidir. 

 Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve 

haklarıdır. 

 Münferit sözleşme: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda 

istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmedir. 

 Numune: Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan malzeme veya 

mala ait bir kısımdır. 

 Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin 

aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumu ifade 

eden üst terimdir. 

Ön ilan: Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali 

yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyurudur. 

 Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir 

talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren 

işlerdir. 

Pazarlık usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinde 

hüküm altına alınan; ihale ilanı yapılarak veya belirli şartlarda ihale ilanı 

yapılmaksızın gerçekleştirebilen, yeterliği tespit edilen isteklilerle fiyat dâhil 

sözleşme şartlarının görüşüldüğü usuldür. 
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Platform Sorumlusu: İdareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel 

kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili 

diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıdır. 

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici 

arasında yapılan yazılı  anlaşmadır. 

Tasarım yarışmaları: 4734 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde düzenlenen; 

mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge 

plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde 

edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre 

rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme 

yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışmalardır. 

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya 

bunların oluşturdukları ortak girişimleridir. 

Teklif: 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye 

sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerin tamamıdır. 

 Teknolojik ürün deneyim belgesi: 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve iş deneyimini gösteren 

belge olarak kullanılabilen belgedir. 

Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen mektuplar ile Türkiye’de 

yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen 

kefalet senetleridir.  

 Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü 

fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere 

hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu 

alımın öngörülen bedelidir. 

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, 

köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve 

enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, 

taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, 

imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre 

düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri işlerdir. 
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Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. 

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir. 

Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, 

alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-

imzayla doğrulanan kaydıdır. 
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Mal Satışlarının İş Deneyimi Olarak Belgelendirilmesi 

 

MAL SATIŞININ NİTELİĞİ/TÜRÜ İŞ DENEYİMİNİ 

GÖSTEREN BELGE 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelere gerçekleştirilen 

mal satışları: 

 İdarelere 4734 sayılı Kanun’daki ihale usullerine 

göre gerçekleştirilen satışlar, 

 İdarelere doğrudan temin yöntemiyle 

gerçekleştirilen satışlar, 

 İdarelere 4734 sayılı Kanuna tabi olmadan 

istisnalar kapsamında gerçekleştirilen satışlar. 

İş bitirme belgesi 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerce gerçekleştirilen 

mal alımı ihalelerinde alt yüklenici olarak yapılan 

mal satışları 

 

Sözleşme ve fatura 

örnekleri/ fatura 

örneklerinin mevzuata 

uygun onaylı suretleri 

4734 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu kurum ve 

kuruluşlarına gerçekleştirilen mal satışları: 

 

İş bitirme belgesi 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 

gerçekleştirilen mal satışları: 

Sözleşme ve fatura 

örnekleri/ fatura 

örneklerinin mevzuata 

uygun onaylı suretleri 

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen 

mal satışları 

Sözleşme ve fatura 

örnekleri/ fatura 

örneklerinin mevzuata 

uygun onaylı suretleri 

 

Özel sektöre gerçekleştirilen mal satışları Sözleşme ve fatura 

örnekleri/ fatura 

örneklerinin mevzuata 

uygun onaylı suretleri 

 



Kamu Alım İhalelerine İlişkin Sorular ve Cevaplar (Birinci Kitap)| 139 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

BÜBER, Bülent, “Laboratuar Satın Almaları Açısından Kamu İhale Kanunu 

ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yorumu”, Klinik Biyokimya 

Günleri Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği I. Ulusal Kongresi, Biyokimya 

Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul, 2003, s. 128-134. 

BÜBER, Bülent, “Kamu İhale Kanunu Çerçevesinde Sağlık Sektörü Kamu 

Alımları Üzerine Genel Değerlendirme”, Klinik Biyokimya Günleri Klinik 

Biyokimya Uzmanları Derneği II. Ulusal Kongresi Program Konferans 

Metinleri Sunum Özetleri Kitabı, Biyokimya Uzmanları Derneği Yayınları, 

İstanbul, 2004, s. 277-285. 

BÜBER, Bülent, “Hizmet Alım İhalelerinde Kalite Belgeleri”, Sağlık Dergisi, 

Sayı:174, Ağustos 2006, s. 48-50. 

BÜBER, Bülent ve ŞİMŞEK Arif, Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında 

Mali Müşavirin İhale Kılavuzu, TÜRMOB Yayınları, Ankara, 2006. 

BÜBER, Bülent, ŞİMŞEK, Arif ve ŞİMŞEK, Kadir, Kamu Alımları 

Kılavuzu, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yayınları, Ankara, 

2007. 

BÜBER, Bülent ve AÇIK, Muhsin, “Toplu Beslenmede Hizmet Alımının 

Kamu İhale Kanunu Açısından Dünü, Bugünü ve Geleceği”, VI. Uluslararası 

Beslenme ve Diyetetik Kongresi- Kongre Kitabı, Bayt Bilimsel Araştırmalar 

Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, 2008, s. 172-173. 

BÜBER, Bülent,  Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 

2010. 

BÜBER, Bülent, Yerel Yönetimler İçin Mal Alımı İhaleleri Kılavuzu, 

TODAİE, Ankara, 2012. 

BÜBER, Bülent ve Sezer, Cumhur, Yerel Yönetimler İçin Hizmet Alımı 

İhaleleri Kılavuzu, TODAİE, Ankara, 2012. 

BÜBER, Bülent ve Erdem, Emrah, Kadri, Yerel Yönetimler İçin 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Kılavuzu, TODAEİ, Ankara, 2012.   



140 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

 

BÜBER, Bülent, Sağlık Sektörü İhale Rehberi, TÜMDEF Yayınları, 

Ankara, 2013. 

BÜBER, Bülent, “Mavi Kart Hak Sahiplerinin Kamu Alım İhalelerine 

Katılımı: Mavi Kartlılar Yerli İstekli Mi?”, Mali Hukuk Dergisi,  Temmuz- 

Ağustos 2013, Sayı:166, s.7-10. 

BÜBER, Bülent, “Teknik Şartname”, Satınalma Dergisi, Sayı:9,  Eylül 2013, 

s.21-23.  http://www.satinalmadergisi.com/eylul2013 

BÜBER, Bülent, “Kamu İhale Mevzuatında Teklif Zarflarına İlişkin 

Düzenlemeler ve Konuya Yönelik Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararları”, 

İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, Temmuz 2013, Sayı:154, s.23-54. 

DOĞAN, Vahit, Banka Teminat Mektupları, 2. Baskı, Yetkin Basım Yayım 

ve Dağıtım Anonim Şirketi, Ankara, 2002. 

KAMU İHALE KURUMU, Elektronik Eksiltme Kayıt ve Tebligat 

İşlemleri Kullanım Kılavuzu, Ankara, 2014. 

ODER, Burak, “Kamu İhale Hukuku”, Günışığında Yönetim, İl Han Özay, 

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004. 

ÖZDEMİR, Erkan ve ARAPGİRLİ, Murat, Kamu İhale Hukukunda Ortak 

Girişim, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.  

http://www.satinalmadergisi.com/eylul2013


KAMU ALIM 
İHALELERİNE İLİŞKİN

SORULAR
VE

CEVAPLAR

Dr. BÜLENT BÜBER

BİRİNCİ
KİTAPKAM

U ALIM
  İHALELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR

Dr. BÜLENT BÜBER

BİRİNCİ
KİTAP

9 789750 068843




