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Soru 

No 
SORU LİSTESİ 

Sayfa 

No 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

MAL ALIMI İHALELERİNDE YETERLİK KRİTERLERİNİN 

GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

A MAL ALIMI İHALELERİNDE YETERLİĞİN BELİRLENMESİNDE 

UYULACAK İLKELERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 
27 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihaleye katılımda yeterlik kriterleri kaç 

kategori altında düzenlenmiştir? 
27 

2. Mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve istenecek 

belgelere yönelik düzenlemelerde dikkate alınacak mevzuat ve önemli hususlar 

nelerdir? 
27 

3. Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde hangi hususların 

etkisi bulunmaktadır? 
29 

4. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, istenecek belgelerin 

belirlenmesinde ihalenin tamamının yaklaşık maliyeti mi yoksa her bir kısmın 

yaklaşık maliyeti mi dikkate alınır? 
30 

5. 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, bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve 

iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri nasıl düzenlenir? 

30 

6. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş ortaklığı olan isteklinin 

yeterlik kriterlerini sağlamasına yönelik standart bir düzenleme bulunmakta 

mıdır? 
31 

7. Konsorsiyumların katılmasına izin verilen mal alımı ihalesinde, konsorsiyum 

olarak teklif veren istekli yeterlik kriterlerini nasıl sağlar? 
31 

8. Sağlık hizmeti alımı ihalesinde, sözleşme süresinin bir yıldan daha uzun süreli 

olmasının yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde bir etkisi var mıdır? 
32 

9. Tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş 

klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak 

uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi hususlar 

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi? 

32 

10. İdare tarafından ihale dokümanında teklif edilen kitler ile kitlerin tahlilinin 

gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin düzenleme 

yapılabilir mi? 
34 

11. İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını sağlayan 

ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan 

isteklilerle üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme 

imzalanabilir mi? 

34 

12. İsteklilerin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı yeterlik belgesi sunması durumunda, 

ihalelere katılmaktan yasaklanması mevzuata uygun mudur?  
35 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

MAL ALIMI İHALELERİNDE EKONOMİK VE MALİ 

YETERLİK KRİTERLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

B EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KRİTERLERİNİN GENEL 

ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 
37 

13. Kamu ihale mevzuatında, “ekonomik ve mali yeterlik kriterleri”ve bu kriterlere 

ilişkin belgeler nelerdir? 
37 

14. Tüm mal alımı ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenebilir mi? 37 

15. Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri nasıl sunulmalıdır? 38 
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16. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri fiyat dışı unsur olarak öngörülebilir mi?  39 

C BANKA REFERANS MEKTUBUNA İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 
39 

17. Banka referans mektubuna ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında yer alan 

düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 
39 

18. Kamu ihale mevzuatında banka referans mektubuna ilişkin yeterlik oranları 

nedir? 
40 

19. Yurt dışında faaliyet gösteren bankalarca düzenlenen banka referans mektubu 

sunulabilir mi? 
40 

20. İstekli tarafından bir bankadan alınan birden çok banka referans mektubu ya da 

birden çok bankadan alınan banka referans mektupları sunulabilir mi? 
41 

21. İhale ilan tarihinden önce düzenlenen banka referans mektubu teklif ile birlikte 

sunulabilir mi? 
41 

22. Banka referans mektubu ile birlikte Mali Durum Bildirimi Standart Formu 

sunulmaması mevzuata aykırı mıdır? 
42 

23. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda banka referans mektubuna ilişkin 

yeterlik kriteri nasıl sağlanabilir? 
43 

24. Banka referans mektubunda yer alan para birimi,  Türk lirası değil ise 

değerlendirme nasıl yapılmalıdır? 
43 

25. Banka referans mektubunda, İhale Kayıt Numarası (İKN) olmaması sebebiyle 

teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 
43 

26. Banka referans mektubunda isteklinin ticaret unvanında eksiklik bulunması 

halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 
44 

27. Banka referans mektubu ile birlikte teyit belgesi sunulmaması gerekçesiyle 

teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 
44 

28. Banka tarafından banka referans mektubuna ifade eklenmesi durumuna ilişkin 

Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararı var mıdır? 
45 

Ç BİLANÇO VE EŞDEĞER BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 
46 

29. Mal alımı ihaleleri mevzuatında, bilanço ve bilançoya eşdeğer belgeler 

konusundaki düzenlemelerin genel çerçevesi hakkında bilgi veriniz. 
46 

30. Kamu ihale mevzuatında bilanço ve bilançoya eşdeğer belgelerin rasyo oranları 

nedir? 
47 

31. Bilançodaki rasyo oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini bir önceki yılda 

sağlayamayan istekli, son iki yıla ait bilançosunu veya bilançoya eşdeğer 

belgelerini sunabilir mi? 
48 

32. İhale tarihi yılın ilk dört (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ayı olan ihalede, iki önceki 

yıla ait bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler sunulabilir mi? 
48 

33. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bilançoya yönelik yeterlik kriteri nasıl 

sağlanır? 
48 

34. İhalenin yapıldığı yılda kurulan bir şirket, bilançoya yönelik yeterlik kriterini 

sağlamak için açılış bilançosunu sunması mümkün müdür? 
49 

35. Yaklaşık maliyeti, idarenin tabi olduğu eşik değerin altında olan tıbbi cihaz 

alımı ihalesinde bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler konusundaki 

düzenleme yapılabilir mi? 
49 

D İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 
49 

36. İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalede, bu yeterlik kriteri kapsamda 

hangi belgeler istenir? 
49 

37. Kamu ihale mevzuatında iş hacmini ilişkin yeterlik oranları nedir? 50 

38. Mal alımı ihalesinde iş hacmine ilişkin yeterlik oranlarını bir önceki yılda 

sağlayamayan istekli son iki yıla ait belgelerini sunabilir mi? 
51 

39. İhale tarihi yılın ilk dört ayı olan ihalede, bir önceki yıla ait gelir tablosunu 

sunmayan istekli iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilir mi? 
51 

40. İş hacmine ilişkin belgelerdeki tutar güncellenir mi? 51 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MAL ALIMI İHALELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK 

KRİTERLERİNE İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

E İSTEKLİNİN MESLEKİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VE 

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN 

BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

53 

41. Kamu ihale mevzuatında isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelere ilişkin yapılan değişiklikler 

hakkında bilgi veriniz. 
53 

42. Kamu ihale mevzuatına göre teklif mektubunu imzalayan kişinin noter tasdikli 

imza beyannamesinin sunulması zorunlu mudur? 
54 

43. Vekâleten ihaleye katılım ve vekâletnameye ilişkin olarak kamu ihale 

mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 
55 

F. 

 

 

SATIŞ SONRASI SERVİS, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ İLE 

ALIM KONUSU MALIN YEDEK PARÇASININ SAĞLANMASINA 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

56 

44. Mal alımı ihalelerinde satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri, ihaleye 

katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir mi? 
56 

45. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, teklif edilen cihazın yedek parçasının sağlanması 

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülebilir mi? 
56 

46. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, teklif edilen cihazın yedek parçasının sağlanması 

fiyat dışı unsur olarak öngörülebilir mi? 
57 

47. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 

istenilmesi mevzuata uygun mudur? 
57 

48. İsteklinin teklif ettiği ürünün imalatçısı ya da ithalatçısı adına/unvanına 

düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunması mevzuata 

uygun mudur? 
57 

49. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesinin ilgili Bakanlığın internet 

sitesinden alınmış internet çıktısının sunulması mevzuata uygun mudur? 
57 

50. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin mesleki ve teknik yeterlik kriteri 

olarak öngörüldüğü ihalede, bu belgenin yerine Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulması mümkün 

müdür? 

58 

G. KALİTE VE STANDART BELGELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 
58 

51. Mal alımlarına ilişkin ikincil mevzuatta ürünlere ve standartlara yönelik başlıca 

yeterlik belgeleri nelerdir? 
58 

52. Mal alımı ihalelerinde her türlü kalite belgesi istenebilir mi? 59 

53. Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde hangi belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen kalite yönetim sistem belgesi ve çevre 

yönetim sistem belgesi sunulabilir? 
59 

54. İstekli tarafından sunulan kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim 

sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterli midir? 
60 

55. İdari şartnamede TS EN ISO 9001 belgesinin sunulmasına yönelik düzenleme 

yapılmıştır. İstekli tarafından EN ISO 9001 belgesi sunulması durumunda bu 

belge geçerli kabul edilecek midir? 
61 

56. Mal alımı ihalesinde teklif edilen ürünün standardına yönelik nasıl düzenleme 

yapılabilir? 
61 

Ğ İMALAT YETERLİK BELGESİ VE HİZMET YETERLİLİK 

BELGESİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 
62 

57. İmalat yeterlik belgesinin kapsamı nedir? Bu belgeyi kim düzenler?  62 

58. Tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi istenebilir mi? 63 
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59. İmalâta yeterlilik belgesi mal alımı ihalelerinde istenebilir mi? Bu belge imalat 

yeterlik belgesi yerine kullanılabilir mi? 
63 

60. İhalede sunulan imalat yeterlik belgesinin geçerlilik süresi ne olmalıdır? 63 

61. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan biri tarafından imalat yeterlik 

belgesinin sunulması yeterli midir? 
64 

62. İmalat yeterlik belgesi istenen bir ihalede, istekli yetkili satıcısı olduğu imalatçı 

firmanın belgesini sunabilir mi? 
64 

63. İmalatçı ya da yetkili satıcılık belgesi istenilen ihalede, imalatçı olduğunu 

gösteren belge olarak imalat yeterlik belgesi sunulabilir mi? 
64 

64. Hizmet yeterlilik belgesi hangi mal alımı ihalelerinde istenebilir?  64 

65. Hizmet yeterlilik belgesi istenen ihalede, firma tarafından sunulan belgenin 

geçerlilik süresi ne olmalıdır? 
65 

66. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan biri tarafından hizmet 

yeterlilik belgesinin sunulması yeterli midir? 
65 

67. Hizmet yeterlilik belgesinin, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin 

bulunduğunu gösteren belge olarak sunulması mümkün müdür? 
65 

H ÜRETİM KAPASİTE MİKTARI VE KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 
65 

68. Mal alımı ihalelerinde (örneğin tıbbi cihaz alımı ihalelerinde) kapasite raporu 

istenebilir mi? 
65 

69. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesinde, üretim kapasite miktarına 

yönelik düzenleme nasıl yapılabilir? 
66 

70. İsteklinin sunduğu kapasite raporu hangi oda tarafından düzenlenmiş olmalıdır? 66 

71. İstekli, yetkili satıcısı olduğu firmanın kapasite raporunu sunabilir mi? 67 

72. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, kapasite raporuna ilişkin yeterlik 

kriteri nasıl sağlanabilir? 
67 

73. Kapasite raporu, iş bitirme belgesi olarak sunulabilir mi? 67 

74. Mal alımı ihalelerinde makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi 

malı olması, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi? 
68 

I TEDARİK EDİLECEK MALLARIN NUMUNELERİ, KATALOGLARI 

İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLARI VE AÇIKLAMALARI 

İÇEREN DOKÜMANA İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

69 

75. İdareler, isteklilerce teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla neler (numune, fotoğraf, katalog) 

isteyebilir? 
69 

76. İhale saatinden önce numune sunulması ve numunesi uygun görülen firmaların 

teklif vermesine yönelik düzenleme yapılması mümkün müdür? 
69 

77. İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, ihale 

dokümanında düzenleme nasıl yapılmadır? 
71 

78. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, idari şartnamede yapılan düzenleme 

çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik yeterlik kriteri 

nasıl sağlanır? 

72 

79. Numune değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır 72 

80. İhale üzerinde bırakılan isteklinin cihazına ilişkin demonstrasyonun, ihaleyi 

gerçekleştiren idarede değil bir başka hastanede gerçekleştirilmesinin mevzuata 

aykırı olduğuna ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda, Kamu İhale Kurulu ne 

karar vermiştir? 

73 

81. Mal alımı ihalelerinde prototip ürünün sunulmasına yönelik nasıl bir 

düzenleme yapılabilir? 
75 

İ DİĞER MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ VE 

BELGELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 
76 

82. Mal alımı ihalelerinde “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin” kriterler ve 

belgelere yönelik düzenlemelerin genel çerçevesi hakkında bilgi veriniz. 
76 

83. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak personel 77 
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çalıştırıldığına ilişkin belge istenebilir mi? 

84. Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülen ihalelerde, deneyim 

süresi en fazla kaç yıl olabilir? Deneyim süresi hangi tarih esas alınarak 

hesaplanır?  
77 

85. Mal alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak deney-analiz-kalibrasyon 

laboratuvarları veya muayene kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapılabilir mi? 
78 

86. Kamu ihale mevzuatında imalatçılığı ve yetkili satıcılığı gösteren belgeler 

konusundaki düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 
79 

87. Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini yapılan alımlarda, 

ihale dokümanlarında cihazların idarede çalıştırılacağı süreye ilişkin açık bir 

düzenleme yapılmadığı “cihazlar, kitlerin bitimine kadar idarede çalışır halde 

hazır bulundurulacaktır.” gibi ifadelere yer verildiği görülmektedir. Kamu 

ihale mevzuatında bu hususa yönelik bir düzenleme bulunmakta mıdır? 

81 

88. Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihaleleri sonucu 

temin edilen kitlerin tüketildiği veya sayısının azaldığı hallerde yeni bir ihale 

yapılmadan ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamında temin edilmesi kamu ihale 

mevzuatına uygun mudur? 

82 
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SORU 

NO 

SORU VE ALT SORU İNDEKSİ 

 

CEVAP 

MADDE 

NO 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

MAL ALIMI İHALELERİNDE YETERLİK KRİTERLERİNİN 

GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

A MAL ALIMI İHALELERİNDE YETERLİĞİN BELİRLENMESİNDE 

UYULACAK İLKELERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihaleye katılımda yeterlik kriterleri 

kaç kategori altında düzenlenmiştir? 

1 

1.1. Yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ve oranlar ile yeterlik belgelerinin 

sunuluş şekline yönelik ayrıntılı düzenleme, hangi mevzuatta yer almaktadır? 

1.2 

1.2. Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerini hangi kategoriler altında incelemek 

mümkündür? 

1.3 

2. Mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve 

istenecek belgelere yönelik düzenlemelerde dikkate alınacak mevzuat ve 

önemli hususlar nelerdir? 

2 

2.1. Mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve 

istenecek belgelere yönelik düzenlemeler hangi mevzuatta yer almaktadır? 

2.1 

2.2. İdari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen 

“mesleki ve teknik yeterlik kriterleri”, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında 

yerine getirilecek yükümlülük olarak düzenlenebilir mi? 

2.2/b 

2.3. Kamu ihale mevzuatında yer alan “ekonomik ve mali yeterlik kriterleri”, 

sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek yükümlülük olarak 

düzenlenebilir mi? 

2.3 

2.4. İhalenin birden çok mal kaleminden oluşması halinde bir veya bir kaç mal 

kalemi için bazı belgelerin sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir mi?  

2.5 

2.5. Mal alımı ihalelerinde belirli kriterler, idarenin takdiri çerçevesinde ihaleye 

katılım ve/veya sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek 

yükümlülük olarak düzenlenebilir mi?  

2.4 

2.6. İki kısım üzerinden kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen 75 adet dijital 

röntgen cihazı ve 50 adet dijital seyyar röntgen cihazı alımı ihalesinde, kısım 

sayısının ikiden daha fazla olmasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunda 

Kamu İhale Kurulunun uyuşmazlık kararı ne olmuştur? 

2.6 

3. Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde hangi 

hususların etkisi bulunmaktadır? 

3 

3.1. Mal alımı ihalelerinde ihaleye katılımda istenecek belgelerin belirlenmesinde, 

ihalenin yaklaşık maliyetinin önemi var mıdır? 

3.1./a 

3.2. Mal alımı ihalelerinde ihaleye katılımda istenecek belgelerin belirlenmesinde, 

ihale usulünün (ihalenin açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale 

usulü ya da pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi) önemi var mıdır? 

3.1./b 

3.3. Mal alımı ihalelerinde ihaleye katılımda istenecek belgelerin belirlenmesinde, 

ihalenin kısmi teklife açık olup olmamasının önemi var mıdır? 

3.1./d 

3.4. İdari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenen kriterler 

ve bu kriterlere ilişkin belgeler, ön yeterlik/ihale ilanında yer almalı mıdır? 

3.2/c-e 

4. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, istenecek belgelerin 

belirlenmesinde ihalenin tamamının yaklaşık maliyeti mi yoksa her bir 

kısmın yaklaşık maliyeti mi dikkate alınır? 

4 

4.1. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, isteklinin yeterlik 

değerlendirmesi nasıl yapılır? 

 

4.1 
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5. 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, bankalardan temin edilecek belgeler, iş 

hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde 

aranılacak yeterlik kriterleri nasıl düzenlenir? 

5 

5.1. 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, hangi yeterlik kriterleri parasal tutar olarak 

belirlenmelidir?  

5.1 

5.2. 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, bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren 

belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri, 

teklif edilen bedelin oranı olarak belirlenebilir mi?  

5.1 

5.3. 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, 

bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş 

deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri nasıl 

düzenlenmelidir?  

5.2 

6. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş ortaklığı olan isteklinin 

yeterlik kriterlerini sağlamasına yönelik standart bir düzenleme 

bulunmakta mıdır? 

6 

6.1. İş ortaklığının yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli 

bulunduğunu gösterir mi? 

6.3 

7. Konsorsiyumların katılmasına izin verilen mal alımı ihalesinde, 

konsorsiyum olarak teklif veren istekli yeterlik kriterlerini nasıl sağlar? 

7 

7.1. Konsorsiyumların ihaleye katılıp katılamayacağının ihale dokümanı ile ihale 

ilanında belirtilmesi zorunlu mudur? 

7.1. 

7.2. Koordinatör ortak veya diğer ortakların, konsorsiyumun diğer bir ortağının 

yerine yeterlik kriterini sağlamak için belge sunması mümkün müdür? 

7.3 

7.3. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, konsorsiyum ortağı tarafından işin 

uzmanlık gerektiren birden fazla kısmına teklif verilebilir mi? 

7.2 

8. Sağlık hizmeti alımı ihalesinde, sözleşme süresinin bir yıldan daha uzun 

süreli olmasının yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde bir etkisi var 

mıdır? 

8 

8.1. Mal alımı ihalelerinde, sözleşmesi süresinin bir yıldan daha uzun süreli 

olmasının yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde bir etkisi var mıdır? 

8.2 

9. Tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre 

girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle 

ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış 

olmalıdır.” gibi hususlar ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

belirlenebilir mi? 

9 

10. İdare tarafından ihale dokümanında teklif edilen kitler ile kitlerin 

tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine 

ilişkin düzenleme yapılabilir mi? 

10 

11. İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını 

sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, ihale üzerinde 

bırakılan isteklilerle üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı 

sözleşme imzalanabilir mi? 

11 

12. İsteklilerin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı yeterlik belgesi sunması 

durumunda, ihalelere katılmaktan yasaklanması mevzuata uygun 

mudur?  

 

 

12 
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12.1. İhalede gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belge sunanlar ile düzenleyenler 

hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza 

kovuşturulması yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulmalı mıdır? 

12.2 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

MAL ALIMI İHALELERİNDE EKONOMİK VE MALİ 

YETERLİK KRİTERLERİNE İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

B EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KRİTERLERİNİN GENEL 

ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

13. Kamu ihale mevzuatında, “ekonomik ve mali yeterlik kriterleri”ve bu 

kriterlere ilişkin belgeler nelerdir? 

13 

13.1. “Banka referans mektubu”, kamu ihale mevzuatında yer alan ekonomik ve 

mali yeterlik belgesi midir? 

13.1/a 

13.2. “Bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler”, kamu ihale mevzuatında yer alan 

ekonomik ve mali yeterlik belgesi midir? 

13.1/b 

13.3. “İş hacmini gösteren belgeler”, kamu ihale mevzuatında yer alan ekonomik 

ve mali yeterlik belgesi midir? 

13.1/c 

14. Tüm mal alımı ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterlik belgeleri 

istenebilir mi? 

14 

14.1. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan her türlü mal alımı ihalelerinde, 

ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenebilir mi? 

14.1 

14.2. Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan mal alımı ihalelerinde, 

ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenilmesi zorunlu mudur? 

14.2 

14.3. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde, 

ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler konusunda düzenleme nasıl 

yapılabilir? 

14.1 

14.2 

15. Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri nasıl sunulmalıdır? 15 

15.1. Kamu ihale mevzuatında, isteklilerce teklifleri kapsamında sunulacak 

ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin sunuluş şekline yönelik özel 

düzenlemeler var mıdır? 

15.1 

15.2. İstekli tarafından Vergi Dairesince onaylı bilanço ve gelir tablosunun 

sunulması mevzuata uygun mudur? 

15.2 

15.3. İstekli tarafından fatura örneklerinin, yeminli mali müşavir (YMM) veya 

serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da Vergi Dairesince onaylı 

suretlerinin sunulması mevzuata uygun mudur? 

15.3 

15.4. Mali yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, serbest muhasebeci onaylı 

suretlerinin/örneklerinin sunulması mevzuata uygun mudur?  

15.4 

15.5. Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararlarında, serbest muhasebeci mali 

müşavirler tarafından onaylanan yeterlik belgelerinde SMMM kaşesinin 

bulunmaması, bilgi eksikliği kapsamında mı değerlendirilmektedir? 

15.5 

15.6. Bilanço ve bilançoya eşdeğer belgeler ile gelir tablosu ya da fatura 

örneklerini onaylayan SMMM veya YMM’nin, isteklinin mali müşaviri 

olduğuna yönelik belgenin teklif kapsamında sunulmaması sebebiyle teklifin 

değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

15.6 

16. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri fiyat dışı unsur olarak öngörülebilir 

mi?  

16 

C BANKA REFERANS MEKTUBUNA İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

 

17. Banka referans mektubuna ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında yer 

alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

17 

17.1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin ortağı ya da ortakları 

adına düzenlenmiş banka referans mektubunun sunulması kamu ihale 

17.2 
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mevzuatına uygun mudur? 

17.2. Banka referans mektubu standart formunda değişiklik olmuş mudur? 17.3 

18. Kamu ihale mevzuatında banka referans mektubuna ilişkin yeterlik 

oranları nedir? 

18 

18.1. İdarelerin banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriteri oranını daha 

yüksek ya da daha düşük oran olarak belirleme hususunda takdir yetkisi var 

mıdır? 

18.1 

18.2. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile 4734 sayılı 

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

pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, idare banka referans mektubuna ilişkin 

yeterlik kriterini istediği tutarda belirleyebilir mi?  

18.1/b 

18.3. İstekli banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterini bankadaki mevduat 

ve kredi tutarlarını toplanmak suretiyle sağlayabilir mi? . 

18.2 

19. Yurt dışında faaliyet gösteren bankalarca düzenlenen banka referans 

mektubu sunulabilir mi? 

19 

19.1. Yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilen banka referans 

mektuplarının sunuluş şekli nasıl olmalıdır? 

19.2 

20. İstekli tarafından bir bankadan alınan birden çok banka referans 

mektubu ya da birden çok bankadan alınan banka referans mektupları 

sunulabilir mi? 

20 

20.1. Birden fazla banka referans mektubundaki “üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduat”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi 

kredisi” tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriteri sağlanabilir mi? 

20.1 

20.2. Bir istekli tarafından birden fazla banka referans mektubunun sunulması ve 

bu mektuplardan en az birinin mevzuata uygun olması ve yeterlik kriterini de 

sağlaması durumunda diğer banka referans mektuplarının bir veya birkaçının 

mevzuata aykırı şekilde sunulmuş olması halinde teklif değerlendirme dışı 

bırakılır mı? 

20.3 

20.3. İstekli tarafından birden fazla banka referans mektubunun sunulması 

durumunda Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında nasıl bir açıklamaya 

yer verilmesi uygun olur?  

20.4 

21. İhale ilan tarihinden önce düzenlenen banka referans mektubu teklif ile 

birlikte sunulabilir mi? 

21 

21.1. Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş 

olması zorunlu mudur? 

21.1 

21.2. Banka referans mektubunda tarihe yer verilmemiş ise ihale komisyonu 

tarafından nasıl bir değerlendirme yapılmalıdır? 

21.2 

22. Banka referans mektubu ile birlikte Mali Durum Bildirimi Standart 

Formu sunulmaması mevzuata aykırı mıdır? 

22 

22.1. Mali Durum Bildirimi Standart Formu yürürlükten kaldırılmış mıdır? 22.1 

23. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda banka referans mektubuna 

ilişkin yeterlik kriteri nasıl sağlanabilir? 

23 

23.1. İş ortaklığının birden fazla ortağı tarafından banka referans mektubu 

sunulması halinde, bu mektuplarda yer alan “üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatı”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi 

kredisi” tutarlarının tamamı toplanmak suretiyle yeterlik kriteri sağlanabilir 

mi? 

23.2 

23.2. Konsorsiyumların teklif verebildiği ihalede, banka referans mektubuna ilişkin 

yeterlik kriteri nasıl sağlanır? 

23.3 

24. Banka referans mektubunda yer alan para birimi, Türk lirası değil ise 

değerlendirme nasıl yapılmalıdır? 

24 

24.1. Türk lirası dışında bir başka para biriminde düzenlenen banka referans 

mektubu ihalede sunulabilir mi? 

24.1 

25. Banka referans mektubunda, İhale Kayıt Numarası (İKN) olmaması 

sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun 

25 
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mudur? 

26. Banka referans mektubunda isteklinin ticaret unvanında eksiklik 

bulunması halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata 

uygun mudur? 

26 

27. Banka referans mektubu ile birlikte teyit belgesi sunulmaması 

gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun 

mudur? 

27 

27.1. İhale komisyonu gerek gördüğünde, istekli tarafından sunulan banka referans 

mektubunun teyidini ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden 

yapabilir mi? 

27.1 

27.2. İdare tarafından banka referans mektubunun teyit edildiği durumlarda, 

bankanın öngörülen sürede cevap vermemesi durumunda, bunun bilgi 

eksikliğinin tamamlanmaması olarak yorumlanıp 4734 sayılı Kanun’un 

37’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde isteklinin teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi 

mevzuata uygun mudur? 

27.3 

27.3. Banka referans mektubuna ilişkin teyit yazısında, ihale konusu işin adının 

yanlış veya eksik belirtilmesi ya da isteklinin ticaret unvanında eksiklikler 

olması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması mevzuata 

uygun mudur? 

27.4 

28. Banka tarafından banka referans mektubuna ifade eklenmesi durumuna 

ilişkin Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararı var mıdır? 

28 

Ç BİLANÇO VE EŞDEĞER BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

 

29. Mal alımı ihaleleri mevzuatında, bilanço ve bilançoya eşdeğer belgeler 

konusundaki düzenlemelerin genel çerçevesi hakkında bilgi veriniz. 

29 

29.1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekli 

bilançoya ilişkin yeterlik kriteri kapsamında hangi belgeleri sunabilir? 

29.4 

29.2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu bulunmayan 

istekli bilançoya yönelik yeterlik kriteri kapsamında hangi belgeleri 

sunabilir? 

29.5 

29.3. Kamu ihale mevzuatında bilançoya eşdeğer belge nedir? 29.3/b 

29.4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 174’üncü maddesine göre hesap dönemi 

takvim yılından farklı olan istekli hangi hesap dönemine ilişkin bilançosunu 

sunabilir? 

29.6 

29.5 Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin sunuluş şekli nasıldır? 29.7 

29.8 

30. Kamu ihale mevzuatında bilanço ve bilançoya eşdeğer belgelerin rasyo 

oranları nedir? 

30 

30.1. İdarelerin bilançoya ilişkin rasyo oranlarını belirleme konusunda takdir 

yetkisi var mıdır? 

30.2 

30.2. İstekli tarafından sunulan bilançoda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile 

hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunlu mudur? 

30.2 

31. Bilançodaki rasyo oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini bir önceki yılda 

sağlayamayan istekli, son iki yıla ait bilançosunu veya bilançoya eşdeğer 

belgelerini sunabilir mi? 

31 

31.1. Bilançodaki rasyo oranlarına ilişkin kriterlerini bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait bilanço veya bilançoya eşdeğer belgelerini 

sunması halinde değerlendirme nasıl yapılır?  

31.1 

31.2. İki yıla ait bilanço veya bilançoya eşdeğer belgelerin sunulması durumunda, 

rasyo oranlarının aritmetik ortalaması alınarak yeterlik kriterlerinin sağlayıp 

sağlanmadığının kontrolü mevzuata uygun mudur? 

31.1 

31.3. İstekli tarafından ihalenin yapıldığı yıldan önce rasyo oranlarına ilişkin 

yeterlik kriterlerinin sağlanamaması sebebiyle son iki yıla ait belgelerin 

sunulduğu durumda; isteklinin bir yılın bilançosunu, bir yılın ise eşdeğer 

31.2 
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belgesini (Bilanço Bilgileri Tablosu) sunması mümkün müdür? 

32. İhale tarihi yılın ilk dört (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ayı olan ihalede, iki 

önceki yıla ait bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler sunulabilir mi? 

32 

32.1. İhale tarihi yılın ilk dört ayı olan ihalede, iki önceki yıla ait bilançosu ile 

yeterlik kriterlerini sağlayamayan istekli iki önceki yıla ilişkin belgeleri ile üç 

önceki yılın belgelerini birlikte sunabilir mi?  

32.1 

33. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bilançoya yönelik yeterlik kriteri 

nasıl sağlanır? 

33 

33.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin bilanço veya 

bilançoya eşdeğer belgeleri ayrı ayrı sunması ve Yönetmelik’te yer alan rasyo 

oranlarını sağlaması zorunlu mudur? 

33.1 

33.2. Ortak girişim üyelerinin bilanço oranlarının veya bilançoda yer alan 

tutarlarının toplanarak ortak girişimin yeterlik kriterlerini sağlayıp 

sağlamadığına yönelik değerlendirme yapılması mümkün müdür? 

33.2 

34. İhalenin yapıldığı yılda kurulan bir şirket, bilançoya yönelik yeterlik 

kriterini sağlamak için açılış bilançosunu sunması mümkün müdür? 

34 

35. Yaklaşık maliyeti, idarenin tabi olduğu eşik değerin altında olan tıbbi 

cihaz alımı ihalesinde bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler 

konusundaki düzenleme yapılabilir mi? 

 

35 

35.1. Yaklaşık maliyeti, idarenin tabi olduğu eşik değerin altında olan mal alımı 

ihalesinde bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler konusunda yapılacak 

düzenlemede ihale usulünün (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale 

usulü, pazarlık usulü) önemi var mıdır? 

35.1 

D İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

 

36. İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalede, bu kapsamda hangi 

belgeler istenir? 

36 

36.1. İdare tarafından isteklilerin sadece ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait 

toplam ciroyu gösteren gelir tablosu sunmasına yönelik düzenleme yapılabilir 

mi? 

36.1 

36.2. İdare tarafından isteklilerin sadece mal satışlarına ilişkin ciro tutarını 

gösteren belgeyi (Mal Satışları ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu Standart Form 

–KİK026.2/M) sunmasına yönelik düzenleme yapılabilir mi? 

36.1 

36.3. Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere hangi belge sunulur? 36.2 

36.4. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunlu mudur?  

36.3 

36.4. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosu nasıl sunulmalıdır?  36.3 

36.5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 174’üncü maddesine göre takvim yılından 

farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi 

esas alınır mı? 

36.4 

37. Kamu ihale mevzuatında iş hacmini ilişkin yeterlik oranları nedir? 37 

37.1. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik 

aşamasında iş hacmine ilişkin yeterlik kriterinin parasal tutar olarak 

belirlenmesi mevzuata uygun mudur?   

37.1/b 

37.2. 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) 

bentlerine göre yapılan ihalelerde iş hacmine ilişkin yeterlik kriterinin parasal 

tutar olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?   

37.1/b 

37.3. Kamu ihale mevzuatında toplam ciro nasıl hesaplanır? 37.2 

37.4 Kamu ihale mevzuatında mal satışları ile ilgili ciro tutarı nasıl hesaplanır? 37.2 

37.5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş hacmine ilişkin yeterli kriterleri nasıl 

sağlanır?  

37.3 

37.6. İsteklinin konsorsiyum olması halinde iş hacmine ilişkin yeterli kriterleri 

nasıl sağlanır?  

37.3 

37.7. İsteklinin ortak girişimin ortağı olarak gerçekleştirdiği mal satışları ile ilgili 

ciro tutarı nasıl hesaplanır? 

37.4 
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38. Mal alımı ihalesinde iş hacmine ilişkin kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayan istekli son iki yıla ait belgelerini sunabilir mi? 

38 

38.1. Mal alımı ihalesinde iş hacmine ilişkin kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayan isteklinin yeterliği sağlayıp sağlamadığı son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden mi değerlendirilir? 

38.1 

39. İhale tarihi yılın ilk dört ayı olan ihalede, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayan istekli iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilir mi? 

39 

39.1. İhale tarihi yılın ilk dört ayı olan ihalede, isteklinin iki önceki yılın gelir 

tablosu ile yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç 

önceki yılın gelir tabloları sunulabilir mi?  

39.1 

39.2. İsteklinin iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunduğu durumda, 

yeterlik kriteri gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır 

39.1 

40. İş hacmine ilişkin belgelerdeki tutar güncellenir mi? 40 

40.1. Kamu ihale mevzuatında isteklinin yıllık toplam cirosu nasıl güncellenir?  40.1/a 

40.2. Kamu ihale mevzuatında isteklinin mal satışları ile ilgili cirosu nasıl 

güncellenir? 

40.1/b 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MAL ALIMI İHALELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK 

YETERLİK KRİTERLERİNE İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

 

E İSTEKLİNİN MESLEKİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VE 

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN 

BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

41. Kamu ihale mevzuatında isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve 

teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelere ilişkin yapılan 

değişiklikler hakkında bilgi veriniz. 

41 

41.1. İsteklinin teklifiyle birlikte “oda kayıt belgesini” sunması zorunlu mudur? 41.2 

41.2. İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce “oda kayıt 

belgesini” sunmak zorunda mıdır? 

41.2 

41.3. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 

Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Standart Formunu” 

sunma zorunluluğu var mıdır? 

41.3 

41.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’ni sunmak zorunda mıdır? 

41.4 

41.5. İhale komisyonu tüzel kişi isteklinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu nereden kontrol 

etmelidir? 

41.5 

41.6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirkülerini sunmak zorunda mıdır? 41.6 

41.7. Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalesinde, isteklinin 

teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunlu 

mudur? 

41.1. 

42. Kamu ihale mevzuatına göre teklif mektubunu imzalayan kişinin noter 

tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunlu mudur? 

42 

42.1. İmza beyannamesi nedir?  42.1 

42.2. İsteklinin, üyesi olduğu Oda tarafından düzenlenen imza beyannamesinin 

sunulması mümkün müdür? 

42.1 

43. Vekâleten ihaleye katılım ve vekâletnameye ilişkin olarak kamu ihale 

mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

43 

43.1. Vekâleten ihaleye katılım halinde hangi belgeler teklifle birlikte 

sunulmalıdır?  

43.1 

43.2. İhalelere katılmaktan yasaklı bir kişinin, vekâleten ihaleye teklif vermesi 43.2 
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mümkün müdür? 

43.3. Vekâleten ihaleye katılan kişi, kendi ya da bir başka istekli adına doğrudan 

ya da vekâleten bir başka teklif vermesi mümkün müdür? 

43.3 

43.4. Vekâlet verilen konular içinde ihaleye teklif vermeye ilişkin yetki yok ise bu 

vekâletnamenin ihale işlemlerinde kullanılması mümkün müdür? 

43.4 

F. 

 

 

SATIŞ SONRASI SERVİS, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ İLE 

ALIM KONUSU MALIN YEDEK PARÇASININ SAĞLANMASINA 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

44. Mal alımı ihalelerinde satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri, 

ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir mi? 

44 

44.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri, sözleşmenin yürütülmesi 

aşamasında yerine getirilecek yükümlülük olarak düzenlenebilir mi? 

44.2 

44.2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, satış sonrası servis, bakım ve onarım 

hizmetlerine ilişkin yeterlik kriteri nasıl sağlanır? 

44.3 

44.3. Konsorsiyumların katılmasına imkan verilen ihalede, isteklinin konsorsiyum 

olması halinde, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin 

yeterlik kriteri nasıl sağlanır? 

44.4 

45. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, teklif edilen cihazın yedek parçasının 

sağlanması ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülebilir mi? 

45 

45.1. Malın yedek parçasının sağlanması, sözleşmenin uygulanması aşamasında 

yerine getirilecek bir yükümlülük olarak düzenlenebilir mi? 

45.1 

45.2. Bir malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen 

periyotlarda bakımı ve bu bakımlarda kullanılacak sarf malzemesinin 

sağlanmasına ilişkin giderlerin kime ait olacağına yönelik düzenleme hangi 

ihale dokümanında yapılmalıdır?  

45.2 

46. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, teklif edilen cihazın yedek parçasının 

sağlanması fiyat dışı unsur olarak öngörülebilir mi? 

46. 

46.1. Yedek parçanın sağlanması fiyat dışı unsur olarak düzenlenmiş ise bu 

unsurun parasal değerine veya nispi ağırlığına ve hesaplama yöntemine ihale 

dokümanında yer verilmek zorunda mıdır?  

46.2 

47. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 

istenilmesi mevzuata uygun mudur? 

47 

48. İsteklinin teklif ettiği ürünün imalatçısı ya da ithalatçısı adına/unvanına 

düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunması 

mevzuata uygun mudur? 

48 

49. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesinin ilgili Bakanlığın internet 

sitesinden alınmış internet çıktısının sunulması mevzuata uygun mudur? 

49 

49.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu 

belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 

sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin 

yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin 

şartlar aranabilir mi?  

49.1 

50. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin mesleki ve teknik yeterlik 

kriteri olarak öngörüldüğü ihalede, bu belgenin yerine Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik 

Belgesinin sunulması mümkün müdür? 

50 

G. KALİTE VE STANDART BELGELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

 

51. Mal alımlarına ilişkin ikincil mevzuatta ürünlere ve standartlara yönelik 

başlıca yeterlik belgeleri nelerdir? 

51 

51.1 Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler yeterlik belgesi olarak istenebilir 

mi?  

51.1 

52. Mal alımı ihalelerinde her türlü kalite belgesi istenebilir mi? 52 

52.1. Tıbbi cihaz mal alımı ihalesinde, kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001) ve 52.3 
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çevre yönetim sistem belgesi (ISO 14001) istenebilir mi? 

52.2. Mal alımı ihalesinde, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim 

Sistemi (HACCP) Belgesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

(OHSAS) Belgesi istenebilir mi? 

52.2 

52.3. Mal alımı ihalesinde, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ve İyi 

Hijyen Uygulamaları (GPP) Belgesi istenebilir mi? 

52.2 

53. Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde hangi 

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen kalite yönetim sistem 

belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi sunulabilir? 

53 

53.1. Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Türk 

Akreditasyon Kurumunun akredite ettiği belgelendirme kuruluşları tarafından 

düzenlenebilir mi? 

53.1/a 

53.2 Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenebilir mi? 

53.1/b 

53.3. TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk 

Akreditasyon Kurumundan alınan teyit belgesinin sunulması zorunlu mudur? 

53.2 

53.4. Hangi belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen kalite yönetim sistem belgesi 

(ISO 9001) ve çevre yönetim sistem belgesi (ISO 14001) için Türk 

Akreditasyon Kurumundan teyit belgesi alınması gerekir?  

53.3 

53.5. Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının geçerlilik süresi nedir? 53.3 

54. İstekli tarafından sunulan kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim 

sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterli 

midir? 

54 

54.1. Bir belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun ilk ilan veya davet 

tarihinden önce geri çekilmesi durumunda, bu kuruluşun düzenlediği kalite 

yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesi geçerli midir? 

54.2 

54.2. Bir belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun ilk ilan/davet tarihi veya bu 

tarihten sonra geri çekilmesi durumunda, bu kuruluşun düzenlediği kalite 

yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesi geçerli midir? 

54.2 

55. İdari şartnamede TS EN ISO 9001 belgesinin sunulmasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır. İstekli tarafından EN ISO 9001 belgesi sunulması 

durumunda bu belge geçerli kabul edilecek midir? 

55 

56. Mal alımı ihalesinde teklif edilen ürünün standardına yönelik nasıl 

düzenleme yapılabilir? 

56 

56.1. Standart nedir? 56.2 

56.2. Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi 

olarak istenebilir mi? 

56.3/a 

56.3. Sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından alım konusu 

malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu 

gösteren belge veya belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına 

yönelik düzenleme yapılabilir mi? 

56.3/b 

56.4. Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara ilişkin 

düzenlemelerde, hangi mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır? 

56.4 

Ğ İMALAT YETERLİK BELGESİ VE HİZMET YETERLİLİK 

BELGESİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

57. İmalat yeterlik belgesinin kapsamı nedir? Bu belgeyi kim düzenler?  57 

57.1. İsteklinin üyesi olduğu Oda dışında farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 

düzenlenen imalat yeterlik belgelerinin ihalelerde kullanılabilmesi mümkün 

müdür?    

57.2 

57.2. İmalat yeterlik belgesi, doğrudan ürünün kalitesine ilişkin bir belge midir? 57.3 

57.3. İstekli tarafından sunulan imalat yeterlik belgesinin “faaliyet konusu” ile 

“mamuller” kısmının teklif verilen mallarla uyumlu olması gerekli midir? 

57.3 
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58. Tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi istenebilir mi? 58 

58.1. İmalat yeterlik belgesi, hangi tür mal alımı ihalelerinde istenebilir?  58.1 

58.2. Kamu ihale mevzuatında, imalat yeterlik belgesine ilişkin ayrıntılı 

düzenlemeler, hangi düzenlemelerde yer almaktadır? 

58.2 

59. İmalâta yeterlilik belgesi mal alımı ihalelerinde istenebilir mi? Bu belge 

imalat yeterlik belgesi yerine kullanılabilir mi? 

59 

59.1. İmalâta yeterlilik belgesi ile imalat yeterlik belgesi aynı belgeler midir?  59.1 

59.2. TSE tarafından imalâta yeterlilik belgesi düzenlenmekte midir? 59.2. 

59.3. İmalâta yeterlik belgesi, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi yerine 

kullanılması mümkün müdür? 

59.2. 

60. İhalede sunulan imalat yeterlik belgesinin geçerlilik süresi ne olmalıdır? 60 

60.1. İdareler, imalat yeterlik belgesinin malın kabulünün yapıldığı tarihe kadar 

geçerli olmasına yönelik olarak sözleşme tasarısında veya teknik şartnamede 

düzenleme yapabilir mi? 

60.1 

61. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan biri tarafından imalat 

yeterlik belgesinin sunulması yeterli midir? 

61 

61.1. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, imalat yeterlik belgesine ilişkin 

düzenleme nasıl yapılabilir?  

61.1 

62. İmalat yeterlik belgesi istenen bir ihalede, istekli yetkili satıcısı olduğu 

imalatçı firmanın belgesini sunabilir mi? 

62 

62.1. İmalat yeterlik belgesi bulunmayan bir firmanın, bu belgenin istendiği 

ihaleye katılmak için nasıl bir yöntem izleyebilir? 

62.1 

63. İmalatçı ya da yetkili satıcılık belgesi istenilen ihalede, imalatçı olduğunu 

gösteren belge olarak imalat yeterlik belgesi sunulabilir mi? 

63 

64. Hizmet yeterlilik belgesi hangi mal alımı ihalelerinde istenebilir?  64 

64.1. Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında hizmet yeterlilik belgesinin 

istenilmesi idarelerin takdirinde midir? 

64.1 

64.2. Piyasada hazır halde alınıp satılan malların ihalelerinde, hizmet yeterlilik 

belgesi istenebilir mi? 

64.1 

64.3.  “Hizmet yeri yeterlilik belgesi” ve “hizmet yeterlilik belgesi” farklı belgeler 

midir? 

64.2 

65. Hizmet yeterlilik belgesi istenen ihalede, firma tarafından sunulan 

belgenin geçerlilik süresi ne olmalıdır? 

65 

65.1. Sözleşme tasarısında veya teknik şartnamede hizmet yeterlilik belgesinin 

malın kabul tarihine kadar geçerli olmasına yönelik düzenleme yapılabilir 

mi?  

65.1 

66. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan biri tarafından hizmet 

yeterlilik belgesinin sunulması yeterli midir? 

66 

66.1. İsteklinin konsorsiyum olması halinde, ortaklardan biri tarafından 

hizmet yeterlilik belgesinin sunulması yeterli midir? 

66.2 

67. Hizmet yeterlilik belgesinin, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin 

bulunduğunu gösteren belge olarak sunulması mümkün müdür? 

67 

67.1. İstekli adına düzenlenen hizmet yeterlilik belgesi, isteklinin imalatçı 

olduğunu gösteren belge olarak sunulabilir mi? 

67.1 

67.2. İstekli adına düzenlenen hizmet yeterlilik belgesinin isteklinin imalatçı 

olduğunu gösteren belge olarak sunulmasını değerlendiren Kamu İhale 

Kurulu uyuşmazlık kararı var mıdır? 

67.2 

H ÜRETİM KAPASİTE MİKTARI VE KAPASİTE RAPORUNA 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

68. Mal alımı ihalelerinde (örneğin tıbbi cihaz alımı ihalelerinde) kapasite 

raporu istenebilir mi? 

68 

68.1 Üretim kapasite miktarı hangi belge ile tevsik edilir?  68.1 

68.2. Üretim kapasite miktarı, piyasada hazır halde alınıp satılan malların 

ihalelerinde, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenebilir mi? 

68.1 

69. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesinde, üretim kapasite 69 
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miktarına yönelik düzenleme nasıl yapılabilir? 

69.1. Mal alımı ihalelerinde üretim kapasite miktarı ve bu çerçevede kapasite 

raporuna ilişkin düzenleme hangi mevzuatta yer almaktadır? 

69.1 

69.2 Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde üretim kapasite miktarı 

nasıl belirlenir? 

69.2 

69.3. Sözleşme süresi bir yıldan daha uzun süreli gelecek yıllara yaygın mal alımı 

ihalelerinde yıllık kapasite miktarı nasıl belirlenmelidir?  

69.2 

69.4. Kısmi teklif verilmesine izin verilen özel imalat süreci gerektiren mal alımı 

ihalelerinde, üretim kapasite miktarı nasıl belirlenmelidir?  

69.3 

69.5. İstekli adına/unvanına düzenlenen kapasite raporu, isteklinin imalatçı 

olduğunu gösteren belge olarak sunulabilir mi? 

69.4 

70. İsteklinin sunduğu kapasite raporu hangi oda tarafından düzenlenmiş 

olmalıdır? 

70 

70.1. Kamu ihalelerinde istekli adına düzenlenen ön kapasite raporu sunulabilir 

mi? 

70.3 

71. İstekli, yetkili satıcısı olduğu firmanın kapasite raporunu sunabilir mi? 71 

71.1. İstekli, yetkili satıcısı olduğu firmanın kapasite raporunu sunarken ayrıca 

hangi belgelerini sunmalıdır?  

71.1 

71.2. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesinin birden fazla mal 

kaleminden oluşması durumunda, istekli bazı mal kalemlerinde imalatçı ve 

bazı mal kalemlerinde yetkili satıcı ise kendi adına veya unvanına düzenlenen 

kapasite raporu ile yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite 

raporunu sunabilir mi? 

71.2 

71.3. İstekli, adına veya ticaret unvanına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok 

kapasite raporunu sunabilir mi?  

71.3 

71.4. İstekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe 

ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir mi? 

71.3 

71.5. İstekli, aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunarsa değerlendirme 

nasıl yapılır?  

71.5 

72. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, kapasite raporuna ilişkin 

yeterlik kriteri nasıl sağlanabilir? 

72 

72.1. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda,  ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin 

yeterlik kriteri sağlanabilir mi? 

72.1 

72.2. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, kapasite raporuna ilişkin düzenleme 

nasıl yapılır? 

72.2 

72.3. Konsorsiyum ortakları, kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriterlerini nasıl 

sağlar? 

72.3 

73. Kapasite raporu, iş bitirme belgesi olarak sunulabilir mi? 73 

73.1. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren 

belgelerin istenilmesi durumunda, iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte 

alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunlu 

mudur? 

73.1 

73.2. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda iş ortaklığı ortaklarından biri  iş 

deneyimini gösteren belge diğer ortak kapasite raporunu sunarak  yeterlik 

kriterini sağlayabilir mi?  

73.2 

74. Mal alımı ihalelerinde makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin 

kendi malı olması, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenebilir 

mi? 

74 

74.1. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde kendi malı olması gerekli 

görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak 

belirlenebilir mi? 

74.1 

74.2. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat 

dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dâhil hesaplanan toplam 

değerlendirme puanı içindeki ağırlığı kaç olabilir? 

74.2 
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I TEDARİK EDİLECEK MALLARIN NUMUNELERİ, 

KATALOGLARI İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLARI VE 

AÇIKLAMALARI İÇEREN DOKÜMANA İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

 

75. İdareler, isteklilerce teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan 

teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla neler (numune, 

fotoğraf, katalog) isteyebilir? 

75 

75.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin ayrıntılı hükümler hangi 

mevzuatta yer almaktadır? 

75.1 

75.2. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaları içeren doküman istenilmesi 

durumunda, katalog istenilmesi zorunlu mudur? 

75.2 

75.3. Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart formlar içinde 

bulunmakta mıdır?  

75.2 

76. İhale saatinden önce numune sunulması ve numunesi uygun görülen 

firmaların teklif vermesine yönelik düzenleme yapılması mümkün 

müdür? 

76 

76.1. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve 

teslim adresine yönelik nasıl bir düzenleme yapılabilir? 

76.1 

76.2. Numune tesliminde numune ya da numunenin bulunduğu zarf/paket üzerinde 

hangi bilgilere yer verilmelidir? 

76.2 

76.3. İstekli teslim ettiği numuneye ilişkin idareden tutanak isteyebilir mi? 76.2 

77. İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, ihale 

dokümanında düzenleme nasıl yapılmadır? 

77 

78. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, idari şartnamede yapılan 

düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, 

teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile 

fotoğrafa yönelik yeterlik kriteri nasıl sağlanır? 

78. 

78.1. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, numune, teknik bilgilerin yer aldığı 

katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile 

fotoğrafa yönelik düzenleme ve değerlendirme nasıl yapılabilir?  

78.1 

79. Numune değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır 79 

79.1 Demonstrasyon tutanağında, teklif edilen ürünün teknik şartnamede istenilen 

kriterleri sağlamayan unsurlarının tutanağa açık olarak yazılmamasına ilişkin 

Kamu İhale Kurulunun yaklaşımı nedir?  

79.2 

80. İhale üzerinde bırakılan isteklinin cihazına ilişkin demonstrasyonun, 

ihaleyi gerçekleştiren idarede değil bir başka hastanede 

gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin itirazen şikâyet 

başvurusunda, Kamu İhale Kurulu ne karar vermiştir? 

80 

81. Mal alımı ihalelerinde prototip ürünün sunulmasına yönelik nasıl bir 

düzenleme yapılabilir? 

81 

81.1. Kamu ihale mevzuatında “numune” ve “prototip”, birbirinden farklı terimler 

midir? 

81.1 

İ DİĞER MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ VE 

BELGELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

 

82. Mal alımı ihalelerinde “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin” kriterler ve 

belgelere yönelik düzenlemelerin genel çerçevesi hakkında bilgi veriniz. 

82 

82.1. Belirli mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ile bu kriterlere ilişkin belgelerin, 

sadece ihaleye katılım aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme 

yapılabilir mi? 

82.1/a 

82.2. Belirli mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ile bu kriterlere ilişkin belgelerin, 

ihaleye katılım aşamasında sunulması ve bu kriterlerin sözleşme süresince 

korunmasına yönelik düzenleme yapılabilir mi? 

82.1/c 

82.3. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, “mesleki ve teknik yeterlik 82.2 
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ve yükümlüğe” ilişkin hangi belgeler/kriterler yer almaktadır? 

83. Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

personel çalıştırıldığına ilişkin belge istenebilir mi? 

83 

83.1. İdare alımın niteliğini göz önünde bulundurarak sözleşmenin uygulanması 

aşamasında yüklenicinin çalıştıracağı personelin sayısına ve niteliğine 

yönelik olarak teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme 

yapabilir mi? 

83.1 

83.2.  Mal alımı ihalelerinde organizasyon yapısı ile personele ilişkin yeterlik 

kriterlerine yönelik düzenleme, hangi mevzuatta yer almaktadır? 

83.2 

84. Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülen ihalelerde, 

deneyim süresi en fazla kaç yıl olabilir? Deneyim süresi hangi tarih esas 

alınarak hesaplanır?  

84 

84.1. Personelin yüklenicinin bünyesinde bulunduğu hususu, nasıl belgelendirilir? 84.3 

84.2. Personelin niteliği ve deneyim süresi ile yüklenicinin bünyesinde 

bulunduğuna ilişkin belgeler, ne zaman idareye sunulur? 

84.2 

85. Mal alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak deney-analiz-kalibrasyon 

laboratuvarları veya muayene kuruluşlarına ilişkin düzenleme 

yapılabilir mi? 

85 

86. Kamu ihale mevzuatında imalatçılığı ve yetkili satıcılığı gösteren belgeler 

konusundaki düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

86 

87. Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini yapılan 

alımlarda, ihale dokümanlarında cihazların idarede çalıştırılacağı süreye 

ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığı “cihazlar, kitlerin bitimine kadar 

idarede çalışır halde hazır bulundurulacaktır.” gibi ifadelere yer verildiği 

görülmektedir. Kamu ihale mevzuatında bu hususa yönelik bir 

düzenleme bulunmakta mıdır? 

87 

88. Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihaleleri 

sonucu temin edilen kitlerin tüketildiği veya sayısının azaldığı hallerde 

yeni bir ihale yapılmadan ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun’un 22’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamında temin 

edilmesi kamu ihale mevzuatına uygun mudur? 

88. 
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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 

SMMM : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

TESK  : Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

TİTUBB : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 

TL  : Türk lirası 

TOBB  : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

YMM  : Yeminli Mali Müşavir 
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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 Çalışma, ihale 

mevzuatıyla ilgili sık sorulan sorulara cevaplar veren bir çalışma dizisinin 

ikincisidir.  

Dr. Bülent BÜBER, ilk çalışmada olduğu gibi özellikle sağlık sektöründeki 

aktörlerin yeterlik kriterlerine ilişkin 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 
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GİRİŞ 

 

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

ihalelere yönelik bir dizi kılavuz çalışmasının ikinci kitabıdır. 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, mal alımı ihalelerindeki yeterlik kriterleri ve bu 

kriterlere ilişkin belgeler hususunda okuyucunun bilgi sahibi olmasıdır. Bu 

çalışmada, üç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde “mal alımı ihalelerinde 

yeterlik kriterlerinin genel çerçevesi”, “ekonomik ve mali yeterlik kriterleri” ile 

“mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine” ilişkin sorular ve cevaplar yer almaktadır.  

3. Yeterlik kriterleri ve belgelerine ilişkin sorular ve cevaplar çerçevesinde 

4734 sayılı Kanun ve mal alımı ihalelerine ilişkin ikincil mevzuatta yer alan 

yeterlik kriterlerine yönelik düzenlemeler aktarılmıştır. Ayrıca konuya ilişkin 

Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları da okuyucuyla paylaşılmıştır. 

4. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde, ihaleye katılımda yeterlik 

kriterleri “ekonomik ve mali yeterlik kriterleri” ile “mesleki ve teknik yeterlik 

kriterleri” olmak üzere iki kategori altında düzenlenmiştir. Bu yeterlik kriterlerine 

ilişkin belgeler ve oranlar ile yeterlik belgelerinin sunuluş şekline yönelik ayrıntılı 

düzenlemeler ise İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer almaktadır. Ayrıca, 

bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler ve standart belgelerine 

ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde açıklamalar bulunmaktadır. 

5. Mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve 

istenecek belgelere yönelik düzenlemeler, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin 26’ncı ve 27’nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 

54’üncü maddesi ve yeterlik kriterlerine ilişkin diğer maddelerde yer almaktadır.  

6. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan yeterlik kriterlerine 

ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, bazı yeterlik kriterlerinin sadece ihaleye 

katılımda yeterlik kriteri olarak istenebileceği anlaşılmaktadır. Örneğin ekonomik 

ve mali yeterlik kriterleri sadece ihaleye katılım kriteri olarak talep edilebilir. 
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Belirli kriterler, idarenin takdiri çerçevesinde ihaleye katılım kriteri ve/veya 

sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek yükümlülük olarak 

düzenlenebilir. Belirli kriterler ise sadece sözleşmenin uygulanması aşamasında 

yerine getirilecek yükümlülük olarak düzenlenebilir ve ihaleye katılımda yeterlik 

kriteri olarak öngörülemez. Örneğin, idare tarafından alım konusu malın özelliğine 

göre yedek parçasının sağlanması, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine 

getirilecek yükümlülük olarak teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında 

düzenlenebilir.  

7. Çalışmanın “Mal Alımı İhalelerinde Yeterlik Kriterlerinin Genel 

Çerçevesine İlişkin Sorular ve Cevaplar” başlıklı Birinci Bölümünde, mal alımı 

ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve istenecek belgelere 

yönelik on iki (12) adet soruya yer verilmiştir.  

8. Çalışmanın İkinci Bölümünde, ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile bu 

kriterler çerçevesinde istenebilecek belgeler değerlendirilmektedir. Bu kapsamda,  

yirmi sekiz (28) soru çerçevesinde “banka referans mektubu”, “bilanço ve eşdeğer 

belgeler” ile “iş hacmini gösteren belgelere” yönelik düzenlemeler okuyucuya 

aktarılmaktadır. 

9. Çalışmanın Üçüncü Bölümünde ise mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine 

ilişkin kırk sekiz (48) adet soru vasıtasıyla konu irdelenmektedir. “İsteklinin 

mesleki faaliyetini sürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belgeler”, “imalatçılığı ve yetkili satıcılığı gösteren belgeler”, “imalat yeterlik 

belgesi”, “hizmet yeterlik belgesi” ile “kalite ve standart belgeleri” gibi mesleki ve 

teknik yeterlik kriterlerine ilişkin sorular ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.  

10. Bu çalışmanın ilk kitabında da vurgulandığı üzere kamu ihale mevzuatında 

süreç içerisinde değişiklikler olmaktadır. Gerek özel sektörde gerekse de kamu 

sektöründe ihaleyle ilgilenen kişilerin, bu değişiklikleri yakından takip etmesi 

önem taşımaktadır.  

11. 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.  

12. Çalışmada seksen sekiz (88) adet soru ve cevap bulunmaktadır. Altmış 

yedi (67) adet soru aynı zamanda yüz yetmiş bir (171)  adet alt sorunun cevaplarını 

barındırmaktadır.  
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13. 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 

soruları içermektedir. Bu İndekste soru ve alt soruların cevaplarının yer aldığı 

madde numaraları belirtilmiştir.  

14. Bir önceki Çalışmada olduğu gibi bu Çalışmanın sonunda da  “Terimler ve 

Anlamları” başlıklı ek bulunmaktadır. Bu ek, kamu ihale mevzuatında sık 

kullanılan terim ve anlamlarının yer aldığı küçük bir sözlük çalışmasıdır.  

15. 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 

 

MAL ALIMI İHALELERİNDE  

YETERLİK KRİTERLERİNİN 

GENEL ÇERÇEVESİNE 

İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

A. MAL ALIMI İHALELERİNDE YETERLİĞİN BELİRLENMESİNDE 

UYULACAK İLKELERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

1. SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihaleye katılımda yeterlik 

kriterleri kaç kategori altında düzenlenmiştir? 

1.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ihaleye 

katılımda yeterlik kriterleri, “ekonomik ve mali yeterlik kriterleri” ile “mesleki ve 

teknik yeterlik kriterleri” olmak üzere iki kategori altında düzenlenmiştir.  

1.2. Bu yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ve oranlar ile yeterlik belgelerinin 

sunuluş şekline yönelik ayrıntılı düzenleme, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 

yer almaktadır. 

1.3. Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerini, “adayın/isteklinin ekonomik ve 

mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin kriterler” ve “teklif edilen 

mala ilişkin teknik yeterlik kriterleri” olarak iki kategori altında incelemek de 

mümkündür. 

2. SORU: Mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak 

ilkeler ve istenecek belgelere yönelik düzenlemelerde dikkate alınacak 

mevzuat ve önemli hususlar nelerdir? 

2.1. İdareler tarafından mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde 

uyulacak ilkeler ve istenecek belgelere yönelik düzenlemeler, Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin (MAİUY) 26’ncı ve 27’nci maddeleri ile Kamu İhale 

Genel Tebliği’nin (KİGT) 54’üncü maddesi ve yeterlik kriterlerine ilişkin 

maddelerde yer almaktadır. Ayrıca mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ile bu 
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kriterlere ilişkin belgelere yönelik düzenlemelerde, alımın niteliği ve alım konusu 

mala ilişkin mevzuat da göz önünde bulundurulmalıdır. 

2.2. Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerine ilişkin düzenleme iki şekilde 

yapılabilir: 

a) Yeterlik kriterleri, ihaleye katılım kriterleri olarak düzenlenebilir. Bu 

durumda idareler, isteklilerin teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler, 

idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik 

Kriterleri” başlıklı maddesinde yer vermek zorundadır. Bu kriterler, ihale/ön 

yeterlik ilanında da yer alır. 

b) İdari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen 

mesleki ve teknik yeterlik kriterleri, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine 

getirilecek yükümlülük olarak düzenlenebilir. Bu hususa ilişkin düzenleme, 

MAİUY’nin 28’inci maddesinde yer almaktadır. Bu yükümlülüklere yönelik 

düzenlemeler, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Bu 

düzenlemelerde, alımın niteliği ile MAİUY ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. 

Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul 

komisyonuna sunması gereken belgeler, teknik şartname ve/veya sözleşme 

tasarısında açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede 

düzenlenen yükümlülüğe ilişkin, tip sözleşmede bir madde bulunmaması 

durumunda, sözleşmenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde bu yükümlülüğe 

yer verilebilir.  

2.3. MAİUY incelendiğinde, ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin 

sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek yükümlülük olarak 

düzenlenemeyeceği görülmektedir.  

2.4. MAİUY’de yer alan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin 

maddeler incelendiğinde ise belirli kriterlerin idarenin takdiri çerçevesinde ihaleye 

katılım ve/veya sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek 

yükümlülük olarak düzenlenebileceği görülmektedir. Bu çerçevede bazı kriterler 

sadece sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek yükümlülük olarak 

düzenlenebilecekken bazı kriterler ise sadece ihaleye katılımda yeterlik kriteri 

olarak düzenlenmek durumundadır. 

2.5. İhalenin birden çok mal kaleminden oluşması halinde bazı mallar için 

belgeler sunulması öngörülmesi halinde düzenlemenin açık bir şekilde yapılması 

önem taşımaktadır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında belgelerin istenildiği 
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mal kalemlerinin esas alınarak düzenleme yapılması hukuki sorunlar yaşanmaması 

için önem taşımaktadır. 

2.6. 75 adet dijital röntgen cihazı ve 50 adet dijital seyyar röntgen cihazı alımı 

ihalesinde, ihale iki kısım üzerinden kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmiştir. 

İhalenin iki kısımdan fazla olacak şekilde kısmi teklife açılmamasının mevzuata 

aykırı olduğu iddiasıyla Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda 

bulunulmuştur.  Kamu İhale Kurulu 18/7/2011 tarihli ve 2011/UH[M].III-2449 

sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “İhale konusu alımın iki tür cihaz üzerinden 

yapıldığı anlaşıldığından, bu iki tür cihaz üzerinden ihalenin kısmi teklife açık 

olmasının mevzuata aykırı olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu 

iddiasının yerinde olmadığı” sonucuna varılmıştır.  

3. SORU: Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde 

hangi hususların etkisi bulunmaktadır? 

3.1. Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde şu hususların 

etkisi bulunmaktadır: 

a) İhalenin yaklaşık maliyeti, 

b) İhale usulü (İhalenin açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale 

usulü ya da pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi), 

c) İhalenin özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olup olmadığı, 

ç) Alım konusu malın/malların niteliği ve piyasaya arzına ilişkin özellikleri, 

d) İhalenin kısmi teklife açık olup olmadığı, 

e) İhalenin konsorsiyumların katılımına açık olup olmadığı. 

3.2. İdareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik 

yeterliğin saptanması amacıyla ihale dokümanında yapılacak düzenlemeler ile 

tekliflerin değerlendirilmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir: 

a) İhale dokümanının hazırlanması aşamasında, ekonomik ve mali yeterlik ile 

mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek 

belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken nitelikler ve sunuluş şekline ilişkin 

düzenlemeler konusunda mevzuat hükümleri gözden geçirilmelidir. 

b) Teknik şartnamede ihaleye katılım aşamasında teklifle birlikte sunulması 

istenilen yeterlik belgelerine yönelik düzenleme yapılmış ise mutlaka bu belgelere 

idari şartnamede yer verilmelidir. Yapılan düzenleme, MAİUY’nin “mesleki ve 

teknik yeterlik kriterlerini” düzenleyen hükümleri ile uyumlu olmalıdır. 
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c) İdari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenen 

kriterler ve bu kriterlere ilişkin belgeler, ön yeterlik/ihale ilanında yer almalıdır. 

ç) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde ihaleye katılımda 

yeterlik kriteri olarak belirlenen kriterlere ve belgelere yer verilmemelidir. İdari 

şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” 

başlıklı maddesinde yapılan düzenleme ile “Diğer hususlar” başlıklı maddesinde 

yapılan düzenlemeler arasında uyumsuzluk ya da çelişki olmamalıdır.  

d) Alım konusu mal kaleminin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için 

ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınmasının 

zorunlu olup olmadığı incelenmelidir. 

e) Kamu ihale mevzuatında açık olmayan hususlar var ise Kamu İhale Kurulu 

uyuşmazlık kararları incelenmelidir.  

4. SORU: Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, istenecek belgelerin 

belirlenmesinde ihalenin tamamının yaklaşık maliyeti mi yoksa her bir kısmın 

yaklaşık maliyeti mi dikkate alınır? 

4.1. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, istenecek belgeler işin 

tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. Ancak isteklinin yeterlik 

değerlendirmesi, teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. 

5. SORU: 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, bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini 

gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik 

kriterleri nasıl düzenlenir? 

5.1. 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, bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren 

belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri, parasal 

tutar olarak belirlenir. Bu ihalelerde başvuru aşamasında parasal tutar içeren teklif 

mektubu olmadığı için bu üç kritere ilişkin düzenleme parasal tutar olarak 

yapılmaktadır. 

5.2. 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 

belgeler işin tamamı dikkate alınarak belirlenmesine karşın bankalardan temin 

edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde 
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aranılacak yeterlik kriterleri her bir kısım için ayrı düzenlenir. Bir başka ifadeyle 

bu belgelerdeki parasal tutarlar her bir kısım için ayrı ayrı  belirlenir. 

6. SORU: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş ortaklığı olan 

isteklinin yeterlik kriterlerini sağlamasına yönelik standart bir düzenleme 

bulunmakta mıdır? 

6.1. İş ortaklığı olan isteklinin yeterlik kriterlerini sağlaması, her bir yeterlik 

kriteri için farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Bir başka ifadeyle iş ortaklığında pilot 

ortak ve özel ortak/ortakların “ekonomik ve mali yeterlik” ile “mesleki ve teknik 

yeterliğe” ilişkin yeterlik kriteri sağlamasına yönelik standart bir düzenleme 

bulunmamakta olup her bir yeterlik kriteri için farklı durumlar söz konusudur 

6.2. İş ortaklıklarının ihaleye katılabilmek için sunacakları belgelerin 

belirlenmesi ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmede, Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin “İkinci Kısmında” yer alan düzenlemeler esas alınır. İş 

ortaklığı, başvuru veya teklifiyle birlikte İş Ortaklığı Beyannamesini vermek 

zorundadır. 

6.3. İş ortaklığının yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli 

bulunduğunu göstermez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen iş 

ortaklığının ihaleden önce dağılması halinde, davet mektubu geçersiz sayılır. 

Yönetmelik’te açık olarak ifade edilmese de pazarlık usulüyle yapılan ihalenin 

farklı aşamalarında (başvuru-ilk teklif-teknik görüşme-son teklif) iş ortaklığının 

bozulması durumunda da iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 

gerekmektedir. 

7. SORU: Konsorsiyumların katılmasına izin verilen mal alımı ihalesinde, 

konsorsiyum olarak teklif veren istekli yeterlik kriterlerini nasıl sağlar?  

7.1. İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, konsorsiyumların ihaleye 

katılıp katılamayacağının, katılabilecekler ise işin uzmanlık gerektiren kısımlarının 

ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanlarda 

belirtilmesi zorunludur.1  

7.2. Konsorsiyum ortaklarının yeterlik belgelerini nasıl sunacağı, idari 

şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ayrıca belirtilir. Konsorsiyumların 

katılabileceği ihalede, konsorsiyum ortağı tarafından işin uzmanlık gerektiren 

birden fazla kısmına teklif verilebilir.  

                                                            

1İdare konsorsiyumların ihaleye teklif vermelerine izin verdiği durumda, idari şartnamenin “Konsorsiyum” başlıklı maddesinde, 

“Birden fazla gerçek  ve/veya tüzel kişi, konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.” metnine yer verecektir. 
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7.3. MAİUY’nin yeterlik kriterlerine ilişkin maddeleri incelendiğinde, 

konsorsiyumların katılabileceği ihalede konsorsiyum ortaklarından her birinin 

“başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterlerini 

sağlamasının zorunlu olduğu” görülmektedir. Koordinatör ortak veya diğer 

ortakların, konsorsiyumun diğer bir ortağının yerine yeterlik kriterini sağlamak için 

belge sunması söz konusu değildir.2 Konsorsiyumların teklif verdiği bir ihalede, 

konsorsiyum ortaklarından birinin bile teklif verdiği kısım için yeterliği 

sağlayamaması konsorsiyumun teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu 

ortaya çıkarır.3 

8. SORU: Sağlık hizmeti alımı ihalesinde, sözleşme süresinin bir yıldan 

daha uzun süreli olmasının yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde bir etkisi var 

mıdır? 

8.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde gelecek yıllara yaygın4 

olarak gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde, iş hacmi ile iş deneyimine 

ilişkin belgelerde aranılacak oranlar, anılan Yönetmeliğin 36’ncı ve 39’uncu 

maddelerinde yer alan hükümlerine göre sözleşme süresine bağlı olarak 

belirlenmektedir.  

8.2. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ise gelecek yıllara yaygın 

olarak gerçekleştirilecek alımlara yönelik olarak böyle bir düzenleme yer 

almamaktadır. Sadece üretim kapasite miktarı, sözleşme süresi göz önünde 

bulundurularak alım miktarından fazla olmayacak şekilde belirlenir. 

9. SORU: Tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi 

literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen 

ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış 

olmalıdır.” gibi hususlar ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenebilir 

mi? 

9.1. KİGT’nin 62.5’inci maddesinde, “Sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı 

ihalelerinde, ihale dokümanında, ‘Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla 

                                                            

2 MAİUY’nin 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, “İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık 

oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir.” hükmü yer almaktadır.  
3 Konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle 

imzalar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam 

teklif bedelini oluşturur. 
4 “Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler”, sözleşme süresi bir yıldan daha uzun süreli işlerdir. “Ertesi yıla geçen yüklenme” ise 

sözleşme süresi on iki ayı geçmeyen ancak niteliğinden dolayı sözleşme süresi mali yılla sınırlı tutulmayan sözleşmelerdir. 5018 

sayılı Kanunun 27 nci maddesinde “Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve 

hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve 

yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir” hükmü yer 

almaktadır. 
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desteklenmelidir.’ veya ‘Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli 

dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.’ gibi hususlar ihaleye katılımda yeterlik 

kriteri olarak belirlenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır. 

9.2. Kamu İhale Kurulunun 2/7/2010 tarihli ve 2010/DK.D-98 sayılı 

Düzenleyici Kurul Kararı’nda; 

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan sağlık idarelerince 

anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı 

(sağlık ürünleri) ihalelerinde, ihale dokümanında, ‘Ürün tıbbi literatüre girmiş 

klinik çalışmalarla desteklenmelidir.’ veya ‘Teklif edilen ürünle ilgili olarak 

uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.’ gibi düzenlemeler 

yapılıp yapılmayacağı konusunda Kurum görüşü talep edilmektedir. 

Kurumumuzca konuya ilişkin olarak bu hususların ihaleye katılımda teknik 

yeterlik kriteri ve/veya fiyat dışı unsur olarak belirlenip belirlenmeyeceği; teknik 

yeterlik kriteri ve/veya fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir ise aday veya istekliler 

tarafından bu kritere ilişkin sunulabilecek belgelerin neler olduğuna yönelik olarak 

ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili sektör derneklerinden görüş talep edilmiştir. 

Görüş talep edilen kurum ve kuruluşların büyük bir bölümü tarafından tıbbi 

malzeme alanında ürünün tıbbi literatüre girmesi veya uluslararası hakemli 

dergilerde makalelere konu olmasının ürünün kalitesini etkileyen bir faktör 

olmadığı; ‘Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.’ veya 

‘Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale 

yayımlanmış olmalıdır.’ düzenlemesinin yerli üretimin rekabet olanaklarını 

ortadan kaldıracak ve ithal ürünler lehine ayrımcılık yaratacak bir düzenleme 

olduğu ile ihale komisyonunca yapılacak değerlendirmelerde hukuki sorunlar 

yaşanacağı ifade edilmiştir.  

İhaleye katılımda yeterlik kriterleri, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 

sayılma suretiyle sınırlandırıcı şekilde düzenlenmiştir. Mesleki ve teknik yeterlik 

yeterliğin belirlenmesinde için istenebilecek yeterlik kriterleri ise anılan maddenin 

birinci fıkrasının (b) bendinde hüküm altına alınmış olup bu bentte, teklif edilen 

ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmasını 

öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bentteki düzenlemeler esas alınarak 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin 

Belgeler’ başlıklı Dördüncü Bölümünde yeterlik kriterleri hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede; ‘Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.’ 

veya ‘Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale 
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yayımlanmış olmalıdır.’ veya buna benzer bir düzenlemenin ihaleye katılımda 

yeterlik kriteri olarak istenebileceğine ilişkin bir belirleme de yapılmamıştır. 

Farklı dillerde yayın yapan dergilerdeki makalelerin Türkçe’ye çevrilmesi ve 

bu çeviri sırasında sorunlar yaşanabilme olasılığı; ihale komisyonu üyelerinin alım 

konusu mala ilişkin klinik çalışmalar ve bilimsel yayınlar konusunda farklı 

değerlendirmelerde bulunabileceği; bilimsel bir yayında ürün lehine veya aleyhine 

hususların birlikte yer alabileceği; bu çalışmaların kişisel bilimsel görüşler 

olması; üretici desteği ile bilimsel yayın yaptırılabilme olasılığı ile sektör 

paydaşlarının görüşleri doğrultusunda ‘Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik 

çalışmalarla desteklenmelidir.’  veya ‘Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası 

hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.’ gibi hususların fiyat dışı unsur 

olarak düzenlenmesinin de uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle;  

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce bu Kanun kapsamında 

gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale 

dokümanında, ‘Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.’  

veya ‘Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale 

yayımlanmış olmalıdır.’ gibi hususların ihaleye katılımda teknik yeterlik kriteri 

olarak belirlenmeyeceğine” karar verilmiştir. 

10. SORU: İdare tarafından ihale dokümanında teklif edilen kitler ile 

kitlerin tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine 

ilişkin düzenleme yapılabilir mi? 

10.1. İdare tarafından ihale dokümanında teklif edilen kitler ile kitlerin 

tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin 

düzenleme yapılmayacaktır. 

11. SORU: İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden 

karşılanmasını sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, ihale 

üzerinde bırakılan isteklilerle üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı 

sözleşme imzalanabilir mi? 

11.1. İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını 

sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan 

isteklilerle üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak 

ise bu duruma ilişkin açıklamaya, idari şartnamenin “kısmi teklif verilmesi” 

başlıklı maddesinde yer verilmelidir. 
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12. SORU: İsteklilerin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı yeterlik belgesi sunması 

durumunda, ihalelere katılmaktan yasaklanması mevzuata uygun mudur? 

12.1. İsteklinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı ekonomik ve mali yeterlik belgesi 

(bilanço veya bilançoya eşdeğer belge, gelir tablosu ya da fatura örnekleri) sunması 

durumunda, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalelere katılmaktan 

yasaklanmasına yönelik işlemler başlatılmalıdır.5 

12.2. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belge sunanlar ile düzenleyenler hakkında 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturulması yapılmak 

üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulması gerektiğini 

değerlendiriyoruz.  

 

 

                                                            

5Kamu İhale Kurulunun 11/4/2011 tarihli 2011/UH.I-1266 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, yanıltıcı bilanço sunma konusu 

değerlendirilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

MAL ALIMI İHALELERİNDE 

EKONOMİK VE MALİ 

YETERLİK KRİTERLERİNE 

İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

B. EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KRİTERLERİNİN GENEL 

ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

13. SORU: Kamu ihale mevzuatında, “ekonomik ve mali yeterlik 

kriterleri” ve bu kriterlere ilişkin belgeler nelerdir? 

13.1. Kamu ihale mevzuatında, “ekonomik ve mali yeterliğe” ilişkin olarak üç 

yeterlik kriteri ve bu kriterlere yönelik belgeler yer almaktadır: 

a) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi 

(banka referans mektubu), 

b) İsteklinin yayımlanması zorunlu bilançosu veya eşdeğer belgeler (yıl sonu 

bilançosu veya bilançonun yeterlik kriterlerini sağlandığını gösteren bölümleri ya 

da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen 

bilanço bilgileri tablosu),  

c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler (gelir tablosu veya taahhüt altında 

devam eden satışlarının gerçekleştirilen kısmı veya bitirilen satışlarının parasal 

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar). 

14. SORU: Tüm mal alımı ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterlik 

belgeleri istenebilir mi? 

14.1. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık 

maliyeti eşik değerin altında olan her türlü mal alımı ihalelerinde, ekonomik ve 

mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez.  
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14.2. Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan açık ihale usulü ve 

pazarlık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın belli 

istekliler arasında ihale usulü yapılan mal alımı ihalelerinde ise ekonomik ve mali 

yeterlik belgelerinden birinin veya tamamının istenip istenmeyeceği idarenin 

takdirinde bulunmaktadır. Mal alımı ihalelerinde diğer ihale türlerinden (hizmet ve 

yapım işleri ihaleleri) farklı olarak idarenin zorunlu olarak ekonomik ve mali 

yeterlik istemesine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. 

15. SORU: Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri nasıl sunulmalıdır? 

15.1. Kamu ihale mevzuatında, isteklilerce teklifleri kapsamında sunulacak 

belgelerin sunuluş şekline yönelik özel düzenlemeler yer almaktadır. Belgelerin bu 

düzenlemelere uygun olarak sunulmaması, tekliflerin değerlendirme dışı 

bırakılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan elektronik ihale 

düzenlemeleri de belgelerin sunuluş şeklini etkilemiştir. 

15.2. Mali yeterlik kriterleri kapsamında istenen yayımlanması zorunlu bilanço 

veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin,  serbest meslek kazanç defteri 

özetinin ve gelir tablosunun, yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest 

muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da vergi dairesince onaylanmış olması 

zorunludur. Bilançoya eşdeğer belge olarak sunulan “Bilanço Bilgileri 

Tablosunun” ise YMM veya SMMM tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 

15.3. İstekliler tarafından fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, YMM 

veya SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir.  

15.4. Kamu ihale mevzuatında mali yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, 

serbest muhasebeci onaylı suretlerinin/örneklerinin sunulmasına imkân veren 

düzenleme yer almıştır. Ancak bu düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesi 

nedeniyle serbest muhasebeci tarafından onaylı ekonomik ve mali yeterlik belgesi 

sunulması mevzuata uygun değildir.  

15.5. Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararlarında, serbest muhasebeci mali 

müşavirler tarafından onaylanan yeterlik belgelerinde SMMM kaşesinin 

bulunmaması, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmektedir.6  

15.6. Bilanço ve bilançoya eşdeğer belgeler ile gelir tablosu ya da fatura 

örneklerini onaylayan SMMM veya YMM’nin, isteklinin mali müşaviri olduğuna 

                                                            

6 Kamu ihale mevzuatında “bilgi eksikliği” terimi özel bir anlama sahiptir. Konuya yönelik ayrıntılı bilgi için Birinci Kitaptaki 

bilgi ve belge eksikliğine yönelik soruya bakılması mümkün olup bilgi eksikliği ve tamamlatılmasına ilişkin ayrıntılı açıklama 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesinde yer almaktadır. 
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yönelik belgenin teklif kapsamında sunulmaması sebebiyle teklifin değerlendirme 

dışı bırakılması mevzuata uygun bir işlem değildir.   

16. SORU: Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri fiyat dışı unsur olarak 

öngörülebilir mi?  

16.1. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri fiyat dışı unsur olarak öngörülemez. 

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

ihalelerinde fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme yer almaktadır. 

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. 

 

C. BANKA REFERANS MEKTUBUNA İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

17. SORU: Banka referans mektubuna ilişkin olarak kamu ihale 

mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

17.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik 

belgesi, “banka referans mektubudur”. Banka referans mektubuna ilişkin ayrıntılı 

düzenleme, İhale  Uygulama Yönetmeliklerinin “Bankalardan temin edilecek 

belgeler” başlıklı maddelerinde yer almaktadır. İstekli tarafından sunulacak banka 

referans mektubu/mektupları, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ve ihale 

dokümanının ekinde yer alan Banka Referans Mektubu Standart Formu esas 

alınarak banka/bankalardan sağlanır. 

17.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin ortağı ya da ortakları 

adına düzenlenmiş banka referans mektubunun/mektuplarının sunulması kamu 

ihale mevzuatına uygun değildir.   

17.3. Banka Referans Mektubu Standart Formunda süreç içerisinde değişiklik 

olmuştur. Bu sebeple istekli tarafından ihale dokümanı içerisinde yer alan standart 

forma uygun banka referans mektubu sunulmalıdır.7  

17.4. Daha önce yürürlükte bulunan İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde 

yer alan Banka Referans Mektubu Standart Formunda, “Serbest mevduat”, 

                                                            

7 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki Banka 

Referans Mektubu Standart Formu’nda “Kullanılmamış Krediler” ifadesi tek satırda yer alırken ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde “Krediler” ve “Kullanılmamış” kelimeleri iki farklı satırda yer 

almaktadır. İstekliler bu iki formdan hangisini sunarsa sunsun içerikleri aynı olduğundan kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Bir başka ifadeyle satır sayısından kaynaklanan biçimsel farklılığın teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmaması 

gerektiğini düşünüyoruz.  
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“Kullanılmamış nakit kredisi” ve “Kullanılmamış teminat mektubu kredisi” 

sütunları yer almaktaydı. Yeni Banka Referans Mektubu Standart Formunda ise 

“Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduat”, “Kullanılmamış Nakdi Kredi” ile 

“Kullanılmamış Gayrinakdi Kredisi” sütunları yer almaktadır. 

18. SORU: Kamu ihale mevzuatında banka referans mektubuna ilişkin 

yeterlik oranları nedir? 

18.1. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri (oranları), İhale 

Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Farklı İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde, banka referans mektuplarına ilişkin yeterlik kriterlerinin 

(oranların) aynı olduğu görülmektedir. İdarelerce bu oranlar esas alınarak banka 

referans mektubuna yönelik düzenleme yapılabilir. Banka referans mektubuna 

ilişkin yeterlik kriteri şöyledir:  

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, isteklinin teklif edeceği bedelin %10’undan az olamamak üzere 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunacağına 

ilişkin düzenleme yapılır. İdarelerin bu oranı (%10), daha yüksek veya daha düşük 

belirleme konusunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.  

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci 

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

yapılan ihalelerde; yaklaşık maliyetin %5’i ile %15’i aralığında idare tarafından 

belirlenecek parasal tutardan az olamamak üzere aday veya isteklinin bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu sunacağına ilişkin 

düzenleme yapılabilir. 

18.2. Yukarıdaki maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterler, mevduat 

ve kredi tutarları toplanmak suretiyle de sağlanabilir. Aday veya istekli tarafından 

sunulan banka referans mektubundaki “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat”, 

“kullanılmamış nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi kredisinin” herhangi 

biri, ikisi ya da tamamı toplanmak suretiyle yeterlik kriteri sağlanabilir.  

19. SORU: Yurt dışında faaliyet gösteren bankalarca düzenlenen banka 

referans mektubu sunulabilir mi? 

19.1. Banka referans mektubu, Türkiye veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilebilir. Yerli istekli tarafından yurt dışında faaliyet gösteren 
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banka ya da bankalardan alınan banka referans mektubunun sunulmasını 

engelleyen bir düzenleme de bulunmamaktadır.  

19.2. Yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilen banka referans 

mektuplarının, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerekmektedir. 

Bir başka ifadeyle yurt dışındaki bankalarca düzenlenen banka referans 

mektuplarının ve tercümelerinin idari şartnamede yer alan belgelerin tasdik işlemi 

ve tercümelerine yönelik hükümlere uygun şekilde sunulması gerekmektedir. 

20. SORU: İstekli tarafından bir bankadan alınan birden çok banka 

referans mektubu ya da birden çok bankadan alınan banka referans 

mektupları sunulabilir mi?  

20.1. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriteri, istekli tarafından 

birden fazla banka referans mektubu sunularak da sağlanabilir. İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde açık olarak ifade edilmemiş olsa da aynı bankanın farklı 

şubelerinden ya da farklı bankalardan sağlanan banka referans mektuplarının 

sunulmasını engelleyen bir düzenleme yer almamaktadır. Birden fazla banka 

referans mektubundaki “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat”, “kullanılmamış 

nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi kredisi” tutarları toplanmak suretiyle 

yeterlik kriteri sağlanabilir.  

20.2. Kamu İhale Kurulunun 18/12/2012 tarihli ve 2012/UY.I-4834 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, başvuru sahibi istekli yurt dışında faaliyet gösteren üç 

bankadan aldığı banka referans mektuplarını sunmuştur. Kararda, bu hususun 

mevzuata aykırı olduğuna yönelik bir görüş ve değerlendirme yer almamıştır. 

20.3. Bir istekli tarafından birden fazla banka referans mektubunun sunulması 

bu mektuplardan en az birinin mevzuata uygun olması ve yeterlik kriterini de 

sağlaması halinde, diğer banka referans mektuplarının bir veya birkaçı mevzuata 

aykırı şekilde sunulmuş olsa dahi, -mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamakla 

birlikte- teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması uygun olacaktır. 

20.4. İstekli tarafından birden fazla banka referans mektubunun sunulması 

durumunda Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağındaki banka referans mektubu 

hücresinde “var” ibaresiyle birlikte, başvuru veya teklif kapsamında sunulan banka 

referans mektubu sayısına da yer verilmesi uygun olacaktır.  

21. SORU: İhale ilan tarihinden önce düzenlenen banka referans 

mektubu teklif ile birlikte sunulabilir mi? 

21.1. Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. Kamu İhale Kurulunun 7/11/2012 tarihli ve 
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2012/UH.II-4254 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, pazarlık usulüyle yapılan ihalede 

banka referans mektubunun davet tarihinden önce düzenlenmesi sebebiyle teklifin 

değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır.8 Mevzuattaki düzenlemenin “ilk ilan veya davet tarihinden itibaren” 

şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.9 

21.2. Banka referans mektubunda tarihe yer verilmemiş ise ihale komisyonu 

tarafından teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması yerine bu hususun bilgi 

eksikliği olarak kabul edilerek ilgili bankadan bilgi alınması; banka referans 

mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlendiğine ilişkin bilgi 

verilmesi durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması uygun olacaktır. 

Ancak bu hususa ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında açık bir düzenleme 

olmaması sebebiyle konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararının 

bulunup bulunmadığı da incelenmelidir. 

22. SORU: Banka referans mektubu ile birlikte Mali Durum Bildirimi 

Standart Formu sunulmaması mevzuata aykırı mıdır? 

22.1. 5/9/2009 tarihinden önce yürürlükte bulunan İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinin ekinde banka referans mektuplarının işlenmesi için Mali Durum 

Bildirimi Standart Formu yer almaktayken yeni İhale Uygulama Yönetmeliklerinin 

ekindeki standart formlar içinde Mali Durum Bildirimi Standart Formu yer 

almamaktadır. Bu sebeple isteklinin Mali Durum Bildirimi Formu sunmaması 

sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.  

22.2. Kamu İhale Kurulunun 23/8/2010 tarihli ve 2010/UH.III-2560 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifiyle birlikte Mali 

Durum Bildirimi Formu sunmaması ve bu belgenin sonradan tamamlatılmasının 

mevzuata aykırı olduğuna ilişkin iddia yerinde bulunmamıştır. 

                                                            

8 Kamu İhale Kurulunun 7/11/2012 tarihli ve 2012/UH.II-4254 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “İnceleme konusu ihalede banka 

referans mektubunun davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi ortak girişimin özel ortağı 

tarafından sunulan banka referans mektubunun ise davet tarihinden önce düzenlendiği, söz konusu tarihin yeterliği etkileyen 

belgenin asli bir unsuru olması itibariyle bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı 

anlaşıldığından başvuru sahibi ortak girişimin teklifinin idarece yeterli bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı” 

sonucuna varılmıştır. 
9 Kamu İhale Kurulunun 9/2/2010 tarihli ve 2010/UH.III- 517 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, ihale ilan tarihinden önce düzenlenen 

banka referans mektubunun sunulması sebebiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bir işlem 

olduğuna karar vermiştir. 
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23. SORU: İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda banka referans 

mektubuna ilişkin yeterlik kriteri nasıl sağlanabilir? 

23.1. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, ortaklardan biri, birkaçı veya 

tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın banka referans mektubuna ilişkin 

yeterlik kriteri sağlanabilir.  

23.2. İş ortaklığının birden fazla ortağı tarafından banka referans mektubu 

sunulması halinde, bu mektuplarda yer alan “üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatı”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi kredisi” 

tutarlarının tamamı toplanmak suretiyle yeterlik kriteri sağlanabilecektir. Bir başka 

ifadeyle ortaklar tarafından sunulan banka referans mektuplarındaki tutarların 

toplanması suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı incelenir. 

23.3. Konsorsiyumların teklif verebildiği ihalede, her bir konsorsiyum ortağı 

tarafından teklif verdiği kısım için banka referans mektubuna ilişkin yeterlik 

kriterinin sağlanması gerekmektedir. 

24. SORU: Banka referans mektubunda yer alan para birimi,  Türk lirası 

değil ise değerlendirme nasıl yapılmalıdır? 

24.1. Banka referans mektubunda yer alan para birimi Türk lirası dışında bir 

başka para birimi olabilir.  

24.2. İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden 

yeterlik belgelerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu 

belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ya da çapraz kur 

üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine/Türk lirasına 

çevrilmek suretiyle bulunacak tutar üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılacaktır. 

25. SORU: Banka referans mektubunda, İhale Kayıt Numarası (İKN) 

olmaması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun 

mudur? 

25.1. Banka Referans Mektubu Standart Formunda, İhale Kayıt Numarası 

(İKN) yer almamaktadır. Bu sebeple banka referans mektubunda İKN olmaması 

sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır. 

26. SORU: Banka referans mektubunda isteklinin ticaret unvanında 

eksiklik bulunması halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata 

uygun mudur? 
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26.1. İstekli tarafından sunulan banka referans mektubunda, ticaret unvanı 

eksik yazılmış ise teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması 

gerektiği görüşündeyiz.  

26.2. Kamu İhale Kurulunun 26/2/2007 tarihli ve 2007/UY.Z-683 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, isteklinin ticaret unvanının uzun olması sebebiyle 

unvanındaki bazı kelimelere yer verilmemesi ya da bazı kelimelerde kısaltmalar 

yapılması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

27. SORU: Banka referans mektubu ile birlikte teyit belgesi sunulmaması 

gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? 

27.1. İstekli tarafından banka referans mektubuyla birlikte teyit belgesi 

sunulmasını zorunlu kılan bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. İhale komisyonu 

gerek gördüğünde, istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun teyidini 

ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapabilir. Bankanın teyit 

yazısının, bankanın en az iki yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu 

hususun bankaya yazılan teyit talep yazılarında belirtilmesi gerekmektedir.  

27.2. Uygulamada zaman zaman istekliler tarafından banka referans 

mektubuyla birlikte bankadan alınmış teyit belgesi sunulabilmektedir. İstekli 

tarafından banka referans mektubuyla birlikte banka teyit belgesi 

sunulması/sunulmaması ya da banka referans mektubu ile teyit belgesindeki 

tarihlerin farklı olması veya banka teyit belgesinde bankanın tek yetkilisinin 

imzasının bulunması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata 

aykırıdır. 

27.3. İdare tarafından banka referans mektubunun teyit edildiği durumlarda, 

bankanın öngörülen sürede cevap vermemesi durumunda, bunun bilgi eksikliğinin 

tamamlanmaması olarak yorumlanıp 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin 

ikinci fıkrası çerçevesinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve 

geçici teminatının gelir kaydedilmesinin yanlış bir uygulama olacağı görüşündeyiz. 

27.4. Banka referans mektubuna ilişkin teyit yazısında, ihale konusu işin 

adının yanlış veya eksik belirtilmesi ya da isteklinin ticaret unvanında eksiklikler 

olması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmamalıdır. İhale 

komisyonu, bu eksiklikler durumunda bankadan yeniden bilgi istemelidir. Ankara 

13. İdare Mahkemesi 31/1/2012 tarihli ve E: 2011/1500 sayılı kararında, “…Dava 

konusu olayda; davacı şirket tarafından sunulan banka referans mektubunun 

geçerliliği hakkında şüpheye düşülmesi halinde Yönetmelik’in 34/(4) uyarınca ilgili 
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bankadan teyidin yapılması gerektiği, nitekim itirazen şikâyet başvurusunu 

inceleyen davalı idarece yapılan araştırmada davacı tarafından sunulan 

01/04/2011 gün 581 sayılı banka referans mektubunun doğruluğunun teyit edilerek 

mektupların banka yönünden bağlayıcı olduğunun beyan edildiği ve söz konusu 

teyit yazısında banka referans mektubunun tarih ve sayısının doğru gösterildiği 

görülmekte olup; bu aşamadan sonra salt teyit yazısında işin adının yanlış 

belirtildiği gerekçesiyle referans mektubunun usulüne uygun olarak sunulmadığı 

sonucuna ulaşılmasının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile yukarıda aktarılan 

mevzuat hükümleri karşısında mümkün bulunmadığı kanaatine varılmaktadır.” 

gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararının yürütmesinin 

durdurulmasına karar vermiştir. 

28. SORU: Banka tarafından banka referans mektubuna ifade eklenmesi 

durumuna ilişkin Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararı var mıdır? 

28.1. Bankalar, banka referans mektubuna ifadeler ekleyebilmektedir. Bu 

eklemelerin, banka referans mektubunun asli unsurlarını bozucu olmaması 

durumunda mektupların uygun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.10 

28.2. Banka referans mektuplarında “Bankamızın herhangi bir sorumluluğu 

tazammum etmemek kaydıyla” ifadesinin bulunması nedeniyle tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı iddiasıyla itirazen şikâyet 

başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 30/7/2007 tarihli ve 

2007/UY.Z-2592 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, “…Başvuru sahibi tarafından 

sunulan referans mektubunun yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne uygun olarak 

verildiği belirlenmiştir. Çünkü referans mektubu mahiyeti gereği, teminat mektubu 

gibi herhangi bir garanti içermemekte ve muhataba referans mektubu lehtarının 

kredibilitesi hakkında bir izlenim edinmesi amacına hizmet etmektedir. Bu sebeple, 

başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen 

nedenlerden biri olan ‘bu referans mektubu Bankamızın herhangi bir taahhüdü ve 

sorumluluğu tazammum etmemek kaydıyla’ ibaresinin referans mektubundan 

çıkartılması durumunda dahi banka açısından bir değişiklik olmadığı sonucuna” 

varılmıştır. 

 

                                                            

10 M. Serhat, ŞAHİNER, Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK, TİSK, Ankara, 

2012, s.35. 
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Ç. BİLANÇO VE EŞDEĞER BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

29. SORU: Mal alımı ihaleleri mevzuatında, bilanço ve bilançoya eşdeğer 

belgeler konusundaki düzenlemelerin genel çerçevesi hakkında bilgi veriniz. 

29.1. Bilanço ve bilançoya eşdeğer belgeler ile bu belgelerdeki yeterlik 

kriterlerine yönelik düzenleme, MAİUY’nin 33’üncü maddesinde ve KİGT’nin 

10’uncu maddesinde yer almaktadır.  

29.2. Bilanço veya bilançoya eşdeğer belgelerin istenebileceği ihaleler, 

“ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin” istenebileceği ihalelerdir. Bu husus 

daha önce de belirttiğimiz gibi MAİUY’nin 27’nci maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendi ile KİGT’nin 54.2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenmiştir.  

29.3. Bilanço veya bilançoya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalede, idarece 

aşağıdaki her iki belgenin istenilmesi zorunludur. İsteklinin ise bu belgelerden 

birini sunması yeterlidir. Bu belgeler şunlardır:  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 

gerekli görülen bölümleri, 

b) Bilançoya eşdeğer belgeler (Bilanço Bilgileri Tablosu).  

29.4. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan 

istekli, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun MAİUY’nin 33 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasındaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmak 

zorundadır. 

29.5. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan 

istekli, yıl sonu bilançosunu veya bu bilançonun MAİUY’nin 33’üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasındaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere Bilanço Bilgileri Tablosu standart formuna 

(Standart Form-KİK026.1/M) uygun olarak yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce düzenlenen Bilanço Bilgileri Tablosunu sunar. 

KİGT’nin 10.1.2’nci maddesi gereğince bu belgeler dışında, bilançoda aranan 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak 

kabul edilemez. 

29.6. 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 174’üncü 

maddesine göre hesap dönemi takvim yılından farklı belirlenen istekliler tarafından 

bu hesap dönemine ilişkin bilançoları sunulur. İsteklinin 174’üncü madde 

çerçevesinde takvim yılından farklı bir hesap dönemi belirlendiğine ilişkin belgeyi 

teklifiyle sunmasında yarar bulunmaktadır. İhale komisyonunun bu hususa ilişkin 
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istekliden bilgi istemesi de mümkündür. Bazı mükellefler bilançolarını takvim 

yılından farklı bir dönem için verebilmektedir. Örneğin, 213 sayılı Kanunun 

174’üncü maddesine göre hesap dönemi haziran ayı olan bir istekli tarafından ihale 

tarihi 25 Nisan 2021 olan ihalede, Haziran 2019-Haziran 2020 tarihlerine ilişkin 

bilançosu sunulacaktır. İsteklinin sunduğu bilançonun hesap döneminin takvim 

yılından farklı olması sebebiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.  

29.7. Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına 

göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. 

29.8. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

30. SORU: Kamu ihale mevzuatında bilanço ve bilançoya eşdeğer 

belgelerin rasyo oranları nedir? 

30.1. Bilanço ve bilançoya eşdeğer belgelerin taşıması gereken kriterler (rasyo 

oranları) MAİUY’nin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. 

Oranlar şöyledir: 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa 

dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari 

oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama 

yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş 

gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz 

kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama 

yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük 

olması. 

30.2. İdareler tarafından bu rasyo oranları yeterlik kriterleri olarak öngörülür 

ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Bu oranları değiştirme konusunda takdir yetkisi 

bulunmamaktadır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile 

hakediş gelirlerinin de gösterilmesi zorunludur. 
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31. SORU: Bilançodaki rasyo oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini bir 

önceki yılda sağlayamayan istekli son iki yıla ait bilançosunu veya bilançoya 

eşdeğer belgelerini sunabilir mi? 

31.1. MAİUY’nin 33’üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki rasyo oranlarına 

ilişkin kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekli, son iki yıla ait bilançosunu 

veya bilançoya eşdeğer belgelerini sunabilir. Bu takdirde, son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 

bakılır. Bir başka ifadeyle iki yıla ait rasyo oranların aritmetik ortalaması alınarak 

yeterlik kriterlerinin sağlayıp sağlamadığına değil, parasal tutarların ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.  

31.2. Bir istekli tarafından ihalenin yapıldığı yıldan önce rasyo oranlarına 

ilişkin yeterlik kriterlerinin sağlanamaması sebebiyle son iki yıla ait belgelerin 

sunulduğu durumlarda; isteklinin bir yılın bilançosunu, bir yılın ise eşdeğer 

belgesini (Bilanço Bilgileri Tablosu) sunması mümkündür. Değerlendirme sunulan 

dokümanlardaki parasal tutarlar esas alınarak gerçekleştirilir. 

32. SORU: İhale tarihi yılın ilk dört (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ayı olan 

ihalede, iki önceki yıla ait bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler sunulabilir 

mi? 

32.1. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ayı 

olan ihalede, iki önceki yıla ait bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler sunulabilir. 

Bu belgelerde yeterlik kriterlerini sağlayamayan istekli ise iki önceki yıla ilişkin 

belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini birlikte sunabilir. Bu durumda, belgeleri 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

33. SORU: İsteklinin ortak girişim olması halinde, bilançoya yönelik 

yeterlik kriteri nasıl sağlanır? 

33.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin bilanço veya 

bilançoya eşdeğer belgeleri ayrı ayrı sunması ve Yönetmelik’te yer alan rasyo 

oranlarını sağlaması zorunludur.  

33.2. Ortak girişim üyelerinin bilanço oranlarının veya bilançoda yer alan 

tutarlarının toplanarak ortak girişimin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına 

yönelik değerlendirme yapılması mümkün değildir. 
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34. SORU: İhalenin yapıldığı yılda kurulan bir şirketin, bilançoya yönelik 

yeterlik kriterini sağlamak için açılış bilançosunu sunması mümkün müdür?  

34.1. 5/3/2009 tarihinden önce yürürlükte bulunan MAİUY’nin 32’nci 

maddesinin son fıkrasında, “ihalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (a), (b) 

ve (c) bentlerinde belirtilen bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun 

verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktaydı. Bu hüküm yeni 

Yönetmelikte yer almamaktadır. Dolayısıyla, bilanço veya bilançoya eşdeğer 

belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirketler ya da 

ticari faaliyete başlayan gerçek kişi tacirler bu yeterlik kriterini 

sağlayamayacaklardır. 

35. SORU: Yaklaşık maliyeti, idarenin tabi olduğu eşik değerin altında 

olan tıbbi cihaz alımı ihalesinde bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeler 

konusundaki düzenleme yapılabilir mi? 

35.1. MAİUY’nin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile KİGT’nin 

54.2’nci maddesinin (c) bendinde, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 

ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan her türlü mal alımı 

ihalesinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenmeyeceği hüküm 

altına alınmıştır. Belli istekliler arasında ihale usulü hariç olmak üzere açık ihale 

usulü ya da pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan tıbbi cihaz alımının yaklaşık 

maliyetinin idarenin tabi olduğu eşik değerin altında olması sebebiyle bilanço veya 

bilançoya eşdeğer belge istenmeyecektir.  

 

D. İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

36. SORU: İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalede, bu yeterlik 

kriteri kapsamda hangi belgeler istenir? 

36.1. İdare tarafından iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalede, 

aşağıdaki iki belgenin birlikte istenilmesi zorunlu olup isteklinin bu belgelerden 

birini sunması yeterlidir:  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir 

tablosu, 

b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belge (Mal Satışları ile İlgili Ciro 

Bilgileri Tablosu Standart Form –KİK026.2/M). 
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36.2. Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak 

düzenlenen belge sunulur. 

36.3. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

36.4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 174’üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap 

dönemi esas alınır. 

37. SORU: Kamu ihale mevzuatında iş hacmini ilişkin yeterlik oranları 

nedir? 

37.1. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre 

belirlenir: 

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile 4734 sayılı Kanun’un 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam 

cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif 

edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini 

sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması 

ile 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) 

bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık 

maliyetin % 25’i ile %35’i aralığında, mal satışları ile ilgili ciro için ise yaklaşık 

maliyetin %15’i ile %25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar, asgari 

yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.  

37.2. Toplam ciro, gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, 

satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net 

satışlar tutarıdır. Mal satışları ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt 

dışında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmından 

veya bitirilen mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

37.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin 
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kriterlerin, her bir ortak tarafından başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım 

için sağlanması zorunludur. 

37.4. İsteklinin ortak girişimin ortağı olarak gerçekleştirdiği mal satışları ile 

ilgili ciro tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt 

ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır. 

38. SORU: Mal alımı ihalesinde iş hacmine ilişkin yeterlik oranlarını bir 

önceki yılda sağlayamayan istekli son iki yıla ait belgelerini sunabilir mi? 

38.1. MAİUY’nin 34’üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki kriterleri bir önceki 

yılda sağlayamayan istekli, son iki yıla ait belgelerini sunabilir. Bu takdirde, son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. Yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı, iki yıla ait 

belgelerdeki parasal tutarların ortalaması üzerinden hesaplanır.  

39. SORU: İhale tarihi yılın ilk dört ayı olan ihalede, bir önceki yıla ait 

gelir tablosunu sunmayan istekli iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilir mi?  

39.1. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayı olan ihalede, bir önceki 

yıla ait gelir tablosunu sunmayan istekli/aday iki önceki yılın gelir tablosunu 

sunabilir. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki 

yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

40. SORU: İş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarlar güncellenir mi? 

40.1. İş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarların güncellenmesi MAİUY’nin 35 

inci maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemede iş hacmine ilişkin olarak 

sunulabilen toplam ciro ve mal satışları esas alınarak iki farklı güncelleme 

düzenlemesi yer almaktadır. İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde 

güncellenir: 

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk 

ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse 

oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 

b) Mal satışları ile ilgili ciro, fatura 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. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

MAL ALIMI İHALELERİNDE  

MESLEKİ VE TEKNİK 

YETERLİK KRİTERLERİNE 

İLİŞKİN 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

E. İSTEKLİNİN MESLEKİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VE 

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERE 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR  

41. SORU: Kamu ihale mevzuatında isteklinin mesleki faaliyetini 

sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelere ilişkin 

yapılan değişiklikler hakkında bilgi veriniz. 

41.1. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren belgeler, MAİUY’nin 36’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

maddedeki düzenlemeler esas alınarak idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için 

gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde, isteklinin mesleki 

faaliyetini sürdürdüğü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelere yer 

verilmiştir. Son yıllarda bu maddede değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmanın 

yayıma hazırlandığı süreçte son mevzuat değişikliği 20/6/2021 tarihli ve 31517 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her 

türlü mal alımı ihalesinde, isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belgelerin istenilmesi zorunludur. Ayrıca ihale konusu malla ilgili mevzuatta malın 

satış faaliyetinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan “izin, ruhsat veya 

faaliyet belgeleri” söz konusu ise bu belgelere idari şartnamenin ilgili maddesinde 

yer verilir.  

41.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişikle teklifle birlikte 

isteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve 

sanatkârlar odasından aldığı “oda kayıt belgesini” sunması zorunluluğu sona 

erdirilmiştir. Ancak isteklinin ihale tarihi itibarıyla ilgili odaya kayıtlı olarak 
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mesleki faaliyetini sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin 

sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden oda kayıt belgesini idari 

şartnamede yer alan düzenlemeye uygun olarak sunması gerekmektedir. 

41.3. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişikle isteklinin tüzel kişi 

olması halinde Yönetmeliklerin ekindeki standart formlar içinde yer alan Tüzel 

Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu 

Gösterir Belge sunma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak daha sonra yapılan 

değişiklikle bu belgenin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır. 

41.4. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle isteklinin tüzel 

kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir “Ticaret Sicil 

Gazetesi”, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili “Ticaret Sicil Gazetelerini” 

sunmasına yönelik düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. 

41.5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, isteklinin yönetimindeki görevliler ile 

ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler 

hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece/ihale komisyonunca 

 EKAP’tan alınacaktır.  EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekli tarafından ise ilgili 

ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 

sunulacaktır.  

41.6. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle isteklinin tüzel 

kişi olması halinde imza sirküleri sunması gerektiğine dair düzenleme yürürlükten 

kaldırılmıştır. Ancak, tüzel kişi adına teklif mektubunu imzalayan kişinin noter 

tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerekmektedir. 

42. SORU: Kamu ihale mevzuatına göre teklif mektubunu imzalayan 

kişinin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunlu mudur? 

42.1. Noter tarafından bir kişinin her türlü işlemlerinde kullanacağı imza 

biçiminin onaylanması şeklinde düzenlenen belge, “imza beyannamesi” olarak 

adlandırılmaktadır. Yukarıda da aktarıldığı üzere kamu ihale mevzuatında yapılan 

değişiklikle tüzel kişi istekli tarafından imza sirküleri sunulması uygulaması sona 

erdirilmiştir. Yeni düzenleme ile isteklinin gerçek kişi olması ya da isteklinin tüzel 

kişi olması halinde teklif mektubunu imzalayan kişinin noter tasdikli11 imza 

                                                            

11 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 26’ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (k) bendinde, odaların “kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayını” yapabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak kamu 

ihale mevzuatında, imza beyannamesinin noter tasdikli olmasının zorunlu olduğu hüküm altına alındığından istekli tarafından 

kayıtlı olduğu odadan alınan imza beyannamesinin sunulması mümkün değildir. 
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beyannamesi sunması gerekmektedir. Ayrıca vekaleten ihaleye katılma halinde, 

vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin de sunulması zorunludur. 

43. SORU: Vekâleten ihaleye katılım ve vekâletnameye ilişkin olarak 

kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

43.1. Vekâletname, bir kişinin başka bir kişiyi genel ya da özel bir hususta 

kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir belgedir. 

MAİUY’nin 36’ncı maddesinin ikinci fıkrası ile ön yeterlik şartnamesi ve idari 

şartnamelerin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” 

başlıklı maddelerinde, “Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına 

düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter 

tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu” olduğu hüküm altına 

alınmıştır.  

43.2. 4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 4734 sayılı Kanun ve diğer 

kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, 

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm 

altına alınmıştır. Vekâlet verilen kişinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olmaması 

gerekmektedir.  

43.3. Vekâlet verilerek ihaleye katılmada dikkat edilmesi gereken bir husus ise 

4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendidir. Vekâlet 

verilmesi durumunda, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan 

veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif verme durumu 

ortaya çıkmamalıdır. Başka bir ifadeyle bir ihaleye teklif veren kişinin kendi ya da 

bir başka istekli adına doğrudan ya vekâleten bir başka teklif vermemesi gerekir.  

43.4. Vekâletname belirli özel bir hususa ilişkin olarak verilmiş ve vekâlet 

(temsil yetkisi) verilen konular içinde ihaleye teklif vermeye ilişkin yetki yok ise 

bu vekâletname ihale işlemlerinde kabul edilemez. Teklifin değerlendirme dışı 

bırakılması gerekmektedir. 
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F. SATIŞ SONRASI SERVİS, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ İLE 

ALIM KONUSU MALIN YEDEK PARÇASININ SAĞLANMASINA 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

44. SORU: Mal alımı ihalelerinde satış sonrası servis, bakım ve onarım 

hizmetleri, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir mi? 

44.1. Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası 

servis, bakım ve onarım hizmetleri, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

düzenlenebilir. Yönetmelik’te ve Tebliğ’de, bu kritere yönelik bir belge ismi 

belirtilmemiştir. Bu hizmetlerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak istekli tarafından sunulacak 

belgeler ve kriterler, idari şartnamede belirtilmelidir.  

44.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri, ihaleye katılım kriteri 

olarak belirlenmeyip sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek 

yükümlülük olarak da düzenlenebilir. Bu yükümlülüğe yönelik düzenleme, teknik 

şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Teknik şartnamede yapılan 

düzenleme ile sözleşme tasarısında yer alan düzenleme birbiriyle uyumlu olmalıdır.  

44.3. İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı, ortaklık oranlarına 

bakılmaksızın malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin 

yeterlik kriterini sağlayabilir.  

44.4. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren 

kısımları göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım 

hizmetlerine yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum 

ortaklarından her biri, teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak 

zorundadır. 

45. SORU: Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, teklif edilen cihazın yedek 

parçasının sağlanması ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülebilir 

mi? 

45.1. MAİUY’nin 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, alım konusu malın 

özelliğine göre yedek parçasının sağlanmasına yönelik olarak ihale dokümanında 

düzenleme yapılabileceği ancak bu hususun ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Malın yedek parçasının sağlanması, 

sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak 

teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenir.  

45.2. Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16.7.1.2’nci maddesinde, garanti 

süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen 
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periyotlarda bakımı ile bu bakımlarda kullanılacak sarf malzemesinin sağlanmasına 

ilişkin giderlerin kime ait olacağının (idare veya yüklenici) düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

46. SORU: Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, teklif edilen cihazın yedek 

parçasının sağlanması fiyat dışı unsur olarak öngörülebilir mi? 

46.1. MAİUY’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” 

başlıklı 60’ıncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, teklif edilen malın yedek 

parçasının sağlanması, “işletme ve bakım maliyeti” kapsamında fiyat dışı unsur 

olarak düzenlenebilir.  

46.2. Yedek parçanın sağlanması fiyat dışı unsur olarak düzenlenmiş ise bu 

unsurun parasal değerine veya nispi ağırlığına ve hesaplama yöntemine ihale 

dokümanında yer verilir. Bu düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından 

gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde 

yer alır. 

47. SORU: Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, Satış Sonrası Hizmetleri 

Yeterlilik Belgesi istenilmesi mevzuata uygun mudur? 

47.1. Kamu İhale Kurulunun 14/2/2011 tarihli ve 2011/UM.III-702 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, tıbbi cihaz alımı ihalesinde, Satış Sonrası Hizmetleri 

Yeterlilik Belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olmadığına karar vermiştir. 

48. SORU: İsteklinin teklif ettiği ürünün imalatçısı ya da ithalatçısı 

adına/unvanına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini 

sunması mevzuata uygun mudur? 

48.1. Kamu İhale Kurulu 31/5/2010 tarihli ve 2010/UM.I-1508 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı ile istekli tarafından teklif ettiği ürünün imalatçısı ya da 

ithalatçısı adına/unvanına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesinin sunulmasının mevzuata uygun olduğuna karar vermiştir.12 

49. SORU: Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin ilgili Bakanlığın 

internet sitesinden alınmış internet çıktısının sunulması mevzuata uygun 

mudur? 

49.1. MAİUY’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinin 

yedinci fıkrasında, “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan 

belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu 

                                                            

12 Kamu İhale Kurulunun 4/10/2010 tarihli ve 2010/UM.III-2950 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda da, istekli tarafından teklif ettiği 

ürünün imalatçısı ya da ithalatçısı adına/unvanına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin sunulmasının 

mevzuata uygun olduğuna karar verilmiştir.  
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kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 

sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi 

durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” 

hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemeye, idari şartnamelerin “Belgelerin sunuluş 

şekli” başlıklı alt maddelerinde de yer verilmiştir.  

49.2. Kamu İhale Kurulunun 27/12/2010 tarihli ve 2010/UM.II-3986 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin” 

Bakanlığın internet sayfasından indirilmiş internet çıktısının sunulması mevzuata 

uygun bulunmuştur.  

50. SORU: Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin mesleki ve 

teknik yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü ihalede, bu belgenin yerine Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesinin 

sunulması mümkün müdür? 

50.1. Kamu İhale Kurulunun 7/2/2011 tarihli ve 2011/UM.I-624 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin mesleki ve 

teknik yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü ihalede, bu belgenin yerine Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesini sunan 

isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğuna 

karar vermiştir.  

 

G. KALİTE VE STANDART BELGELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

51. SORU: Mal alımlarına ilişkin ikincil mevzuatta ürünlere ve 

standartlara yönelik başlıca yeterlik belgeleri nelerdir? 

51.1. MAİUY’nin 42’nci maddesinde kalite, standart ve ürünlere ilişkin 

belgeler dört kategoride düzenlenmiştir. Bunlar: 

a) Kalite belgeleri, 

b) Standartlara ilişkin belgeler, 

c) Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgeler, 

ç) Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve 

kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının 

kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda buna ilişkin belgeler. 
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52. SORU: Mal alımı ihalelerinde her türlü kalite belgesi istenebilir mi? 

52.1. Kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001) ve çevre yönetim sistem 

belgesi (ISO 14001), sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde 

istenebilir. Piyasada hazır halde alınıp satılan malların ihalelerinde bu belgeler 

istenmeyecektir. Mal alımlarına ilişkin mevzuat incelendiğinde, kalite yönetim 

sistem belgesi (ISO 9001) ve çevre yönetim sistem belgesi (ISO 14001) dışında 

sistem belgelerinin istenmesine izin verilmediği görülmektedir.  

52.2. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP) 

Belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Belgesi, Bilgi 

Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Müşteri Memnuniyeti 

Yönetim Sistemi Belgesi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Belgesi, 

Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000) Belgesi, İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) 

Belgesi gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler ve sertifikalar mal alımı 

ihalelerinde istenmeyecektir. Bu konuya ilişkin açıklama, KİGT’nin 54.2’nci 

maddesinin (ö) bendinde yer almaktadır. 

52.3. Piyasada hazır halde alınıp satılan tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, kalite 

yönetim sistem belgesi (ISO 9001) ve çevre yönetim sistem belgesi (ISO 14001) 

istenemez. 

53. SORU: Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde hangi 

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen kalite yönetim sistem belgesi 

ve çevre yönetim sistem belgesi sunulabilir? 

53.1. MAİUY’nin 42’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, kalite 

yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi düzenleyecek 

belgelendirme kuruluşları iki kategoride toplanmıştır: 

a) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Türk 

Akreditasyon Kurumunun akredite ettiği belgelendirme kuruluşları tarafından 

düzenlenebilir. 

b) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 

düzenlenebilir.13 

                                                            

13 Uluslararası Akreditasyon Forumuna üye  ulusal akreditasyon kurumlarının listesine Forumun internet sayfasından ulaşılabilir. 

http://www.iaf.nu 
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53.2. Türk Akreditasyon Kurumunun akredite ettiği belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit belgesinin sunulması 

zorunlu değildir.14 Ancak bu belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen 

belgelerde TÜRKAK Markasının bulunması zorunludur. Çünkü belgelendirme 

kuruluşları birden çok akreditasyon kurumuna akredite olabilir. Bu nedenle 

belgelendirme kuruluşlarının düzenlediği belgeler üzerindeki akreditasyon 

kuruluşunun logosu önem taşımaktadır. Örneğin bir belgelendirme kuruluşu hem 

TÜRKAK’a hem de Hollanda akreditasyon kuruluşu olan RvA’ya EN 45012 

standardı çerçevesinde akredite olabilir. Bu belgelendirme kuruluşu tarafından 

düzenlenen kalite yönetim sistem belgesinde (ISO 9001) TÜRKAK Akreditasyon 

Markası var ise teyit belgesi alınmadan sunulabilir. Ama RvA logosu 

(Akreditasyon Markası) bulunan kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001) ise 

TÜRKAK’tan alınacak teyit belgesiyle sunulmalıdır. 

53.3. Kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001) ve çevre yönetim sistem 

belgesi (ISO 14001), Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş 

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş ise bu belgelendirme 

kuruluşunun, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında 

yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 

olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, 

Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit 

yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği 

tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. 

54. SORU: İstekli tarafından sunulan kalite yönetim sistem belgesi ve 

çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli 

olması yeterli midir? 

54.1. Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale 

veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir.  

54.2. Bir belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun ilk ilan veya davet 

tarihinden önce geri çekilmesi durumunda, bu kuruluşun düzenlediği kalite 

yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması 

durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez. Ancak isteklinin sunduğu belgeyi 

                                                            

14 TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarının listesine Kurumun (Http://www.turkak.org.tr) internet 

sayfasından ulaşmak mümkündür. 
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düzenleyen belgelendirme kuruluşunun akreditasyonu ilk ilan/davet tarihi veya bu 

tarihten sonra geri çekilmesi durumunda belge geçerli kabul edilecektir. Bu konuya 

ilişkin düzenleme, MAİUY’nin 42’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

yer almaktadır.  

55. SORU: İdari şartnamede TS EN ISO 9001 belgesinin sunulmasına 

yönelik düzenleme yapılmıştır. İstekli tarafından EN ISO 9001 belgesi 

sunulması durumunda bu belge geçerli kabul edilecek midir?  

55.1. İdarelerce kalite yönetim sistem belgesine yönelik düzenlemelerde, 

istekliler tarafından TS EN ISO 9001, EN ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi 

sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. MAİUY’nin 42’nci maddesinin 

birinci fıkrasındaki düzenlemeye uygun belgelendirme kuruluşları tarafından 

düzenlenen ISO 9001:2008 belgelerinin kabul edilmemesi şikâyet ve itirazen 

şikâyet başvurularına konu olmaktadır.  

55.2. İhale dokümanı ve ilanda isteklilerin ihale konusu işe ilişkin sadece TS 

EN ISO 9001:2008 kalite yönetim belgesi ya da sadece EN ISO 9001:2008 kalite 

yönetim sistem belgesi sunacaklarına yönelik düzenleme yapılsa dahi isteklilerce 

uygun belgelendirme kuruluşundan alınan ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem 

belgelerinin sunulması durumunda ihale komisyonlarınca bu belgeler kabul 

edilecektir. Bir başka ifadeyle MAİUY’nin 42 nci maddesinin birinci fıkrasındaki 

düzenlemeye uygun belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve diğer 

şartları sağlayan TS EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008, ISO 9001:2008 kalite 

yönetim sistem belgeleri kabul edilecektir. Bu hususa ilişkin açıklama, KİGT’nin 

56.11’inci maddesinde yer almaktadır. 

56. SORU: Mal alımı ihalesinde teklif edilen ürünün standardına yönelik 

nasıl düzenleme yapılabilir?  

56.1. Mal alımı ihalelerinde, kalite ve standart belgeleri birbirine karıştırılan 

bir konudur.  Özellikle standartlar konusundaki bilgi eksikliği sebebiyle, yapılan 

düzenlemeler çelişkili ya da belirsiz olabilmektedir. İdareler tarafından bazen alım 

konusu mal için düzenlenmeyen standart belgeleri istenebilmektedir. Bu 

düzenlemelerin önüne geçebilmek için öncelikle istenilen standardın alım konusu 

mala ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediği araştırılmalıdır. Konuya ilişkin 

düzenleme, MAİUY’nin 42’nci maddesinin ikinci fıkrası ile KİGT’nin 56’ncı 

maddesinde yer almaktadır. 

56.2. Teknik mevzuatta standart, “Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul 

edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede 
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bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün 

özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 

ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri 

hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenleme”  

olarak tanımlanmaktadır. 

.3. Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğu ve bu uygunluğu gösteren belge veya belgelere yönelik olarak ihale 

dokümanında iki şekilde düzenleme yapılabilir: 

a) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak 

istenebilir. Bu durumda, isteklinin teklif ettiği malın ulusal standarda veya dengi 

uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

b) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren belge veya belgelerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri 

olarak öngörülmemesi halinde, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici 

tarafından bu belge veya belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına 

yönelik teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir. 

.4. Ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğa yönelik 

düzenlemelerde, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının niteliği açık olarak 

belirtilmelidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara 

ilişkin düzenlemelerde, ürünlerin piyasaya arzı ve uygunluk değerlendirilmesiyle 

ilgili teknik mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Ğ. İMALAT YETERLİK BELGESİ VE HİZMET YETERLİLİK 

BELGESİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

57. SORU: İmalat yeterlik belgesinin kapsamı nedir? Bu belgeyi kim 

düzenler?  

57.1. İmalat yeterlik belgesi, işletmenin belirli bir zamanda mevcut olanağı ile 

belirli miktardaki iş ve hizmeti yapmaya yeterli olup olmadığını tespiti amacıyla 

üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen bir belgedir. Bu belgenin 

düzenlenebilmesi için işletmenin geçerli bir kapasite raporuna sahip olması 

gerekmektedir.  

57.2. İmalat yeterlik belgesinin, isteklinin üyesi olduğu meslek odası 

tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Odalar dışında farklı kurum ve kuruluşlar 
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tarafından imalat yeterlik belgesi ya da yeterlilik belgesi adıyla düzenlenen 

belgelerin ihalelerde bir geçerliliği bulunmamaktadır. 

57.3. İmalat yeterlik belgesi, doğrudan ürünün kalitesine ilişkin bir belge 

değildir. Bu belgenin ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilmesi için 

idare tarafından alım konusu işe ilişkin olarak imalat yeterlik belgesinin 

düzenlendiğinin belirlenmesi gerekmektedir. İstekli tarafından sunulan imalat 

yeterlik belgesinin “faaliyet konusu” ile “mamuller” kısmının teklif verilen 

mallarla uyumlu olması gerekmektedir. 

58. SORU: Tıbbi cihaz alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi 

istenebilir mi? 

58.1. İmalat yeterlik belgesi, sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı 

ihalelerinde ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenebilir. Tıbbi cihaz alımı 

ihalesinde, bu belge istenemez.  

58.2. İmalat yeterlik belgesine ilişkin düzenlemeler, MAİUY’nin 40’ıncı 

maddesinin on ikinci ve on üçüncü fıkraları ile KİGT’nin 54.2’nci maddesinin (f) 

bendinde yer almaktadır. 

59. SORU: İmalâta yeterlilik belgesi mal alımı ihalelerinde istenebilir mi? 

Bu belge imalat yeterlik belgesi yerine kullanılabilir mi?  

59.1. “İmalat yeterlik belgesi” ile “imalâta yeterlilik belgesi” birbiriyle 

karıştırılmaktadır. TSE tarafından “imalâta yeterlilik belgesi” düzenlenmesi sona 

erdirildiğinden bu belge ihalelerde istenilmeyecektir.  

59.2. Bazı istekliler tarafından ihalelerde geçerliliği bulunmayan imalâta 

yeterlik belgesi, imalat yeterlik belgesi ya da TSE Türk Standartlarına Uygunluk 

Belgesi yerine sunulabilmektedir. İmalâta yeterlik belgesinin bu belgeler yerine 

kullanılması mümkün değildir.  

60. SORU: İhalede sunulan imalat yeterlik belgesinin geçerlilik süresi ne 

olmalıdır? 

60.1. İstekliler tarafından sunulan imalat yeterlik belgesinin, ihale tarihinde 

veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.  

60.2. İdareler, imalat yeterlik belgesinin malın kabulünün yapıldığı tarihe 

kadar geçerli olmasına yönelik olarak sözleşme tasarısında veya teknik şartnamede 

düzenleme yapabilir. Bu düzenlemenin yapılması durumunda, muayene ve kabul 

işlemlerinde bu husus kontrol edilmelidir. 
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61. SORU: İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan biri 

tarafından imalat yeterlik belgesinin sunulması yeterli midir?  

61.1. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, ortaklardan biri tarafından 

imalat yeterlik belgesinin sunulması yeterlidir.  

61.2. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren 

kısımları göz önünde bulundurularak, bu belgeye ilişkin düzenleme her bir kısım 

için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu 

veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.  

62. SORU: İmalat yeterlik belgesi istenen bir ihalede, istekli yetkili satıcısı 

olduğu imalatçı firmanın belgesini sunabilir mi? 

62.1. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, isteklinin bir başkasına 

ait imalat yeterlik belgesini sunmasına izin verilmemiştir. Bir ticari işletme imalat 

yeterlik belgesine sahip değil ise ancak iş ortaklığı yaparak ihaleye teklif verebilir. 

Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi iş ortaklığında, ortaklardan biri tarafından 

imalat yeterlik belgesinin sunulması yeterlidir. 

63. SORU: İmalatçı ya da yetkili satıcılık belgesi istenilen ihalede, imalatçı 

olduğunu gösteren belge olarak imalat yeterlik belgesi sunulabilir mi? 

63.1. KİGT’nin 58.3’üncü maddesinde, istekli adına düzenlenen imalat 

yeterlik belgesi, isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler içinde sayılmıştır. 

Ancak bu belgenin “faaliyet konusu” ve “mamuller” kısmının teklif verilen 

mallarla uyumlu olması gerekmektedir. 

64. SORU: Hizmet yeterlilik belgesi hangi mal alımı ihalelerinde 

istenebilir?  

64.1. MAİUY’nin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 40’ıncı 

maddesinin on ikinci fıkrasında, hizmet yeterlilik belgesinin sadece özel imalat 

süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Bir 

başka ifadeyle özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında hizmet yeterlilik 

belgesinin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak idarelerce alım konusu işe 

ilişkin olarak bu belgenin düzenlenip düzenlenmediği araştırılmalıdır. İdareler 

hizmet yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde, hizmet yeterlilik belgesinin 

hizmet kapsamını (kriterini) ve varsa standardını açık olarak belirtmelidir. Piyasada 

hazır halde alınıp satılan malların ihalelerinde, hizmet yeterlilik belgesi istenemez.  

64.2. TSE tarafından “hizmet yeri yeterlilik belgesinin” ismi “hizmet yeterlilik 

belgesi” olarak değiştirilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanında “hizmet yeri 

yeterlilik belgesi” ifadesine yer verilmemelidir. 
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65. SORU: Hizmet yeterlilik belgesi istenen ihalede, firma tarafından 

sunulan belgenin geçerlilik süresi ne olmalıdır? 

65.1. Hizmet yeterlilik belgesinin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde 

geçerli olması zorunludur. İdare tarafından bu belgenin malın kabul tarihine kadar 

geçerli olmasına yönelik olarak sözleşme tasarısında veya teknik şartnamede 

düzenleme yapılabilir. Bu düzenlemenin yapılması durumunda muayene ve kabul 

işlemlerinde bu husus kontrol edilmelidir. 

66. SORU: İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan biri 

tarafından hizmet yeterlilik belgesinin sunulması yeterli midir?  

66.1. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, ortaklardan biri tarafından 

hizmet yeterlilik belgesinin sunulması yeterlidir.  

66.2. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren 

kısımları göz önünde bulundurularak, hizmet yeterlilik belgesine ilişkin düzenleme 

her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda 

bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak 

zorundadır.  

67. SORU: Hizmet yeterlilik belgesinin, alım konusu malı teklif etmeye 

yetkisinin bulunduğunu gösteren belge olarak sunulması mümkün müdür? 

67.1. Hizmet yeterlilik belgesinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin 

bulunduğunu gösteren belge olarak sunulması mevzuata aykırıdır. KİGT’nin 

58.3’üncü maddesinde, istekli adına düzenlenen hizmet yeterlilik belgesi, isteklinin 

imalatçı olduğunu gösteren belgeler içinde sayılmamıştır.  

67.2. Kamu İhale Kurulunun 27/12/2010 tarihli ve 2010/UM.I-3929 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda, isteklinin hizmet yeterlilik belgesini alım konusu malı 

teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren belge olarak sunulmasının mevzuata 

uygun olmadığı ve başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı 

bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

H. ÜRETİM KAPASİTE MİKTARI VE KAPASİTE RAPORUNA 

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

68. SORU: Mal alımı ihalelerinde (örneğin tıbbi cihaz alımı ihalelerinde) 

kapasite raporu istenebilir mi? 

68.1. MAİUY’nin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 40’ıncı 

maddesinin yedinci fıkrasında, üretim kapasite miktarının sadece özel imalat süreci 
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gerektiren mal alımı ihalelerinde, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Üretim kapasite miktarı, kapasite raporu 

ile belgelendirilir.  Tıbbi cihazlar gibi piyasada hazır halde bulunan ürünlerin 

ihalelerinde kapasite raporu istenemez. 

69. SORU: Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesinde, üretim 

kapasite miktarına yönelik düzenleme nasıl yapılabilir? 

69.1. Üretim kapasite miktarı ve bu çerçevede kapasite raporuna ilişkin 

düzenleme, MAİUY’nin 40’ıncı maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu 

ve on birinci fıkralarında yer almaktadır. 

69.2. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde üretim kapasite 

miktarı, sözleşme süresi göz önünde bulundurularak alım miktarından fazla 

olmayacak şekilde belirlenir. Sözleşme süresi bir yıldan daha uzun süreli gelecek 

yıllara yaygın mal alımı ihalelerinde yıllık kapasite miktarının yıllık miktar esas 

alınarak belirlenmesi gerekmektedir.  

69.3. Kısmi teklif verilmesine izin verilen özel imalat süreci gerektiren mal 

alımı ihalelerinde, üretim kapasite miktarı yeterlik kriteri olarak düzenlenecek ise 

anılan Yönetmeliğin 27’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince “üretim 

kapasite miktarı, her bir kısım için o kısmın miktarı esas alınarak ayrı ayrı” 

belirlenmesi gerekmektedir.  

69.4. KİGT’nin 58.3’üncü maddesinde istekli adına düzenlenen kapasite 

raporu isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler içinde sayılmıştır. Kapasite 

raporu ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olmalıdır.  

70. SORU: İsteklinin sunduğu kapasite raporu hangi oda tarafından 

düzenlenmiş olmalıdır? 

70.1. Kapasite raporu,  rapor düzenlenen gerçek veya tüzel kişinin kayıtlı 

olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından 

mevzuatına uygun olarak düzenlenmelidir. Yabancı istekliler tarafından sunulan 

kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.  

70.2. Mühendislerin üyesi olduğu meslek odaları tarafından da kapasite raporu 

düzenlenebilmektedir. Ancak MAİUY esas alındığında bu odaların düzenlediği 

kapasite raporlarının sunulması imkânı bulunmamaktadır.  

70.3. Ön kapasite raporu sunulup sunulmayacağına ilişkin olarak kamu ihale 

mevzuatında açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte Kamu İhale Kurulu, 

7/9/2009 tarihli ve 2009/UH.III-2240 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, ön kapasite 
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raporunun kapasite raporu olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. 

71. SORU: İstekli, yetkili satıcısı olduğu firmanın kapasite raporunu 

sunabilir mi? 

71.1. İstekli imalatçı ise kendi adına veya unvanına düzenlenen kapasite 

raporunu sunar. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi 

olduğu imalatçının kapasite raporunu sunar. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak 

zorundadır.  

71.2. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesinin birden fazla mal 

kaleminden oluşması durumunda, istekli bazı mal kalemlerinde imalatçı ve bazı 

mal kalemlerinde yetkili satıcı ise kendi adına veya unvanına düzenlenen kapasite 

raporu ile yetkili satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu 

sunabilir. 

71.3. İstekli, adına veya ticaret unvanına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok 

kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda, kapasite raporlarındaki miktarlar 

toplanarak değerlendirilir. İstekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu 

imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda, 

kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. 

72. SORU: İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, kapasite raporuna 

ilişkin yeterlik kriteri nasıl sağlanabilir?  

72.1. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda,  ortaklardan biri, birkaçı veya 

tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin 

yeterlik kriteri sağlanabilir.  

72.2. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren 

kısımları göz önünde bulundurularak, kapasite raporuna ilişkin düzenleme her bir 

kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri teklif verdiği kısım 

için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır. 

73. SORU: Kapasite raporu, iş bitirme belgesi olarak sunulabilir mi? 

73.1.Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini 

gösteren belgelerin istenilmesi durumunda; iş deneyimini gösteren belgelerle 

birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi 

zorunludur. MAİUY’nin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “Özel 

imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin 

istenilmesi durumunda; iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe 

ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, 
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bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.” hükmü yer almaktadır.  

73.2. KİGT’nin 54.2’nci maddesinin (d) bendinde ise isteklinin iş ortaklığı 

olması durumunda iş ortaklığının, iş deneyimini gösteren belge veya kapasite 

raporunun birini sunarak bu yeterlik kriterini sağlamak zorunda olduğu hüküm 

altına alınmıştır. Bir başka ifadeyle iş ortaklığının üyelerinin tamamının iş 

deneyimini gösteren belge veya kapasite raporu sunması zorunludur.  

73.3. İş ortaklığı ortakların bu yeterlik kriterini sağlamasına ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 37’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 40’ıncı maddesinin on birinci 

fıkrasındaki hükümler esas alınır. Ayrıca kapasite raporuna yönelik düzenlemede, 

Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin esas alınması gerekmektedir.  

74. SORU: Mal alımı ihalelerinde makine, teçhizat ve diğer ekipmanın 

isteklinin kendi malı olması, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 

belirlenebilir mi? 

74.1. Mal alımı ihalelerinde, makine, teçhizat ve diğer ekipman ihaleye 

katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenemez. Ancak, özel imalat süreci gerektiren 

mal alımı ihalelerinde kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer 

ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.  

74.2. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve 

diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer 

verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için kendi malı olduğunu 

gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte 

sunulması gerekir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana 

ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dâhil hesaplanan toplam 

değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri (%01) geçemez. Söz konusu oranı 

arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye 

Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 
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I. TEDARİK EDİLECEK MALLARIN NUMUNELERİ, 

KATALOGLARI İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLARI VE 

AÇIKLAMALARI İÇEREN DOKÜMANA İLİŞKİN SORULAR VE 

CEVAPLAR 

75. SORU: İdareler, isteklilerce teklif edilen malın teknik şartnamede yer 

alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla neler (numune, 

fotoğraf, katalog) isteyebilir? 

75.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, 

teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf15 

istenebilir. Bu yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemeler, MAİUY’nin 43’üncü 

maddesi ile KİGT’nin 57’nci maddesinde yer almaktadır.  

75.2. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye 

cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi 

zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara 

ilişkin sorulara, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer 

verilir. MAİUY’nin ekinde yer alan standart formlar içinde teknik şartnameye 

cevaplar ve açıklamalar standart formu yer almamaktadır. Bu formun idarelerce 

hazırlanması ve ihale dokümanların içinde yer verilmesi gerekmektedir. 

76. SORU: İhale saatinden önce numune sunulması ve numunesi uygun 

görülen firmaların teklif vermesine yönelik düzenleme yapılması mümkün 

müdür? 

76.1. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin beşinci 

fıkrasında da numuneye ilişkin düzenleme yer almaktadır. Anılan fıkrada, “Mal 

alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale 

tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin 

teslim alınması ve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme idari şartnamede yapılır. 

Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması yönünde düzenleme 

yapılamaz. Teslim alınan numune için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek 

tutanağın bir nüshası istekliye verilir.” hükmü yer almaktadır. 

                                                            

15 Teklif edilen ürünün fotoğrafının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenebileceği, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendinde düzenlenmiştir. Bu madde esas alınarak MAİUY’nin 43’üncü 

maddesinin birinci fıkrasında da  fotoğrafın ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenebileceği düzenlenmiştir. Ancak 

uygulamada idareler tarafından bu yeterlik kriterine yönelik düzenleme yapılmamaktadır. 

 



70 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

76.2. İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya 

teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda 

alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından 

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Teslim 

edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan 

kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak16 ile teslim 

alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir. 

76.3. Kamu İhale Kurulu 20/9/2010 tarihli ve 2010/UM.III-2845 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı ile alım konusu malın numunesinin ihale tarihinden önce 

idareye teslim edilmesine yönelik düzenlemenin mevzuata aykırı olduğuna karar 

vermiştir. Anılan Karar’da şu hususlar yer almıştır: 

“İhale ilanının ‘İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler’ başlıklı 4.3.4. b maddesinde ve idari 

şartnamenin 7.5.4.a maddelerinde ise; ‘Diş ünitlerini demo için ihale tarihinden 7 

(yedi) gün önce Satınalma Komisyon Başkanlığı´na teslim etmek zorundadırlar.’ 

düzenlemesi yer almaktadır. 

Bu itibarla; ‘yeterlik değerlendirmesine’ esas teşkil etmek üzere isteklilerden 

teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, 

söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir. 

Şikayet konusu ihalede, diş üniti kısmına ait numunenin verilmesi yeterlik kriterleri 

arasında sayılmasına rağmen, ihale dokümanında yapılan düzenleme ile diş 

ünitlerinin teklif mektubu ile verilmesi yerine ihale tarihinden 7 gün önce idareye 

teslim etmeleri istenmiştir.  

Bu durumun isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin 

yapılması ve teklif fiyatlarının açıklanmasından önce numunelerin alınarak 

komisyonca değerlendirilmesinin ihale sürecini kesintiye uğratacağı ve bu 

durumun Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını 

engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve 

ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından yapılan söz konusu düzenleme ve 

uygulama diş üniti kısmının iptalinin gerektiğinden, dokümana yönelik olarak 

başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”  

                                                            

16 MAİUY’nin ekinde yer alan standart formlar içinde numunenin teslim alınmasına yönelik bir standart form bulunmamaktadır. 

Numune teslim almaya yönelik düzenlenecek tutanakta teslim edilen malın marka ve modeli gibi ayrıntılara yer verilmesi uygun 

olacaktır.  
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77. SORU: İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi 

durumunda, ihale dokümanında düzenleme nasıl yapılmadır? 

77.1. İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi 

kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer 

hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir. 

77.2. Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte 

numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla 

numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate 

alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da 

yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden 

yapılır. 

77.3. İhaleye katılım kriteri olarak numune sunulmasına yönelik 

düzenlemenin, ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamenin “mesleki ve teknik 

yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 

maddesinde yapılması gerekmektedir. Numunenin nasıl değerlendirileceğine ilişkin 

açıklamaların ise teknik şartnamede yapılması da mümkündür. Bu durumda ön 

yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede teknik şartnamenin ilgili maddesinin 

belirtilmesi faydalı olacaktır.  

77.4. Sağlık sektörüyle ilgili mal alımlarında teklif edilecek ürünün 

numunesinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılabilmektedir. Teklif 

kaleminin birden çok parçadan oluşması halinde her bir parçanın numunesinin 

sunulmasına yönelik açık düzenleme yapılmalıdır. Cerrahi el antiseptiği alımı 

ihalesinde isteklilerce numune sunulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

İhalenin teknik şartnamesinde solüsyonla birlikte duvara monte çelik veya plastik 

pompa aparatının verilmesi öngörülmüştür. İhale komisyonu ihaleye katılan beş 

istekliden dört istekliyi pompa aparatının numunesini vermemesi sebebiyle 

değerlendirme dışı bırakmıştır. Kamu İhale Kurulunun 1/10/2012 tarihli ve 

2012/UM.I-3860 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, ihale dokümanında pompa 

aparatının numunesinin sunulmasına yönelik açık bir düzenleme bulunmaması 

sebebiyle isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde 

görülmemiştir.   
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78. SORU: İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, idari şartnamede yapılan 

düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik 

yeterlik kriteri nasıl sağlanır? 

78.1. İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı 

veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak idari şartnamede yapılan 

düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur.  

78.2. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren 

kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, 

teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik 

düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, 

başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini 

sağlamak zorundadır. 

79. SORU: Numune değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır? 

79.1. İhale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda diğer katılım ve 

yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin 

değerlendirilmesi yapar. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune 

değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere 

bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale 

dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan 

inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir 

ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir. 

79.2. Kamu İhale Kurulu 25/10/2010 tarihli ve 2010/UM.III-3246 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı ile demonstrasyon sırasında teklif edilen ürünün teknik 

şartnamede istenilen kriterleri sağlamayan unsurlarının tutanağa açık olarak 

yazılmaması; demonstrasyon tutanağında isteklinin yetkili temsilcisinin imzasının 

bulunmaması veya imzadan imtina ettiğine ilişkin bir açıklamanın olmaması; 

demonstrasyon tutanağında herhangi bir tarih, sayı, imza sahiplerinin unvanları 

gibi hususların yer almaması; demonstrasyonu gerçekleştiren personelin tamamının 

ihale komisyonu üyesi olmamasının mevzuata aykırı olduğuna karar vermiştir.17  

                                                            

17 Anılan Kurul Kararı’nda şu hususlar yer almıştır: “İdare tarafından, teknik şartnamenin 7.5.5 inci maddesi gereğince, teklifi 

geçerli sayılan tüm firmalara ihale komisyon üyelerinin de katılımıyla, en düşük fiyat teklifini veren firmadan başlamak üzere 

demonstrasyon yapılmasının gerektiği, yapılan demonstrasyon sonucunun bir tutanağa bağlanmasının, tutulan tutanağın 

saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik ilkeleri gereğince hali hazırda demonstrasyon yapılırken ve isteklinin huzurunda 

tutulmasının, demonstrasyon sırasında teknik şartnamede istenen şartları sağlayan ve sağlanamayan maddelerin demonstrasyon 

tutanağına yazılmasının, sağlanmayan maddelerin neden sağlanamadığına ilişkin olarak açıklayıcı bilgilerin yazılmasının, 
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80. SORU: İhale üzerinde bırakılan isteklinin cihazına ilişkin 

demonstrasyonun, ihaleyi gerçekleştiren idarede değil bir başka hastanede 

gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin itirazen şikâyet 

başvurusunda, Kamu İhale Kurulu ne karar vermiştir? 

80.1. İhale üzerinde bırakılan isteklinin cihazına ilişkin demonstrasyonun, 

ihaleyi gerçekleştiren idarede değil bir başka hastanede gerçekleştirilmesinin 

mevzuata aykırı olduğuna ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda, Kamu İhale Kurulu 

idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olmadığına karar vermiştir. 

80.2. Kamu İhale Kurulunun 4/2/2013 tarihli ve 2013/UM.III-776 sayılı 

Uyuşmazlık Kararı’nda şu hususlar yer almıştır: 

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 4. kısmı olan Tam Otomatik 

İdrar Analizör Cihazı kalemine ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 

teklif sahibi olarak belirlendikleri, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan 

isteklinin teklif etmiş olduğu cihazla ilgili yapılan demonstrasyonun cihazın 

kullanılacağı M… Devlet Hastanesi yerine D… S… Devlet Hastanesinde 

yapılmasının İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesinde yer verilen düzenlemeye 

aykırı olduğu, teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde yer 

verilen ‘tam otomatik’ olma şartını ve Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinde 

yer verilen ‘maya hücresi’ bakma şartını karşılamadığı, ayrıca anılan ürün 

üretimde olmadığı için TİTUBB kaydının bulunmadığı, bu durumun İdari 

Şartname’nin ‘İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ 

başlıklı 7’nci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki 

hususlar tespit edilmiştir: 

… 

Anılan Şartname’nin ‘Diğer hususlar’ başlıklı 47’nci maddesinde ‘47.1.En 

avantajlı fiyatı veren firma ihaleyi takiben idarenin talep etmesi halinde 

laboratuvar ortamına cihazı kurarak demonstrasyon yapıp cihazın katalog hızı ve 

diğer özelliklerine göre uygunluk alacaktır. Demonstrasyon için kullanılacak sarf 

ve kit malzemeleri bedelsiz olarak firma tarafından karşılanacaktır…’ düzenlemesi, 

                                                                                                                                                       

sağlanan ve sağlanmayan maddelerin istekliye bildirilmesinin ve tutanağın altının istekliye de imzalatılmasının zorunlu olduğu, bu 

sebeple de isteklilerin imzası alınmadan ya da isteklinin tutanağı imzalamaktan imtina ettiğine dair bir tutanak tutulmadan yapılan 

ve herhangi bir tarih, sayı, imza sahiplerinin unvanları gibi hususları taşımayan ve ihale komisyon üyelerinin imzasını taşımayan 

tutanak düzenlenerek yapılan demonstrasyon işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptali gerekmektedir. 

 …Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu 

tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.” 
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Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde ‘Cihaz tam otomatik olmalıdır. 

Cihaza numuneler yüklenmeden önce santrifüj, preparat hazırlama vb. ön işlemler 

gerektirmemelidir.’ düzenlemesi, 

Anılan Şartname’nin 4.5’inci maddesinde ‘Cihaz, idrarın kimyasal analizini ( 

glukoz, pH, protein, keton, bilirubin, kan, nitrit, ürobilinojen, lökosit, dansite) ve 

mikroskobik analizini (lökosit, eritrosit, epitel, silendir, bakteri, kristal, maya) tam 

otomatik olarak çalışabilmelidir.’ düzenlemesi yer almaktadır. 

Yapılan incelemede, ihalenin şikâyete konu 4. kısmının ‘Tam Otomatik İdrar 

Analizör Cihazı Alımı’ işi olduğu, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, İdari 

Şartname’nin ‘İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ 

başlıklı 7’inci maddesine göre isteklilerin sunmaları gereken belgelerin; katalog, 

fotoğraflar, teknik şartnameye uygunluk cevapları ve TİTUBB kayıtlarına ilişkin 

belgeler olduğu görülmüştür. 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan C… Med. 

Kim. Malz. Gıd. Teks. Ür. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif zarfı içerisinde teklif 

edilen cihaza ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) 

kayıt belgelerinin bulunduğu, söz konusu istekli tarafından teklif edilen T… marka 

UDC-2020 ve US-2025 model cihazlara ilişkin kataloglarda ‘tam otomatik” 

ibaresinin ve “cihaz morfolojik olarak parçaları gözden geçirir, RBC, WBC, epitel, 

silendir, kristaller, maya, bakteri, sperm, mukus vs. gibi şekilli elementlerin sayısal 

ve kesin sınıflandırılmasını sağlar.’ ibarelerinin yer aldığı görülmüştür. 

İdare tarafından en düşük teklif fiyatını sunan C… Med. Kim. Malz. Gıd. Teks. 

Ür. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.den 21.11.2012 tarihli yazıyla 27.11.2012 tarihinde 

demonstrasyon yapılmasının istenildiği, anılan firma tarafından 21.11.2012 tarihli 

yazıyla ilgili cihazın stokta bulunmadığı belirtilerek demonstrasyonun en yakın 

mesafede bulunan D… S… Devlet Hastanesi’nde yapılmasının talep ettiği, söz 

konusu talep üzerine M… İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22.11.2012 tarih ve 3330 

sayılı yazıyla ‘C… Med. Kim. Malz. Gıd. Teks. Ür. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 

firmasının 21.11.2012 tarihli faks yazısında 75. Yıl M… Devlet Hastanesi’ne 

kurulması istenen tam otomatik idrar analizörü cihazının stoklarında bulunmadığı, 

ihalenin uhdelerinde kalması halinde hastanelerimize sıfır cihaz kuracaklarını 

belirtmişlerdir. Bu durumda D… S… Devlet Hastanesinde şu an kullanılmakta T… 

Marka UDC-2020 Strip Okuyucu ve US-2025 Marka Mikroskopi cihazlarında 

23.11.2012 tarihinde demo yapılmasını talep etmektedir. İhale komisyonumuzda 

işin uzmanı olarak görev alan Uzm. Dr. D… K… (M… Devlet Hastanesi), Uzm. 
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Dr. A. Ö… D… (Y… Devlet Hastanesi) ve Uzm. Dr. M… Y…’ ın (M… Devlet 

Hastanesi) 23.11.2012 tarihinde D… S… Devlet Hastanesi’nde demostrasyon 

çalışması yapmak üzere görevlendirilmeleri hususunu…’  ifadelerine yer vererek 

Valilik Makamı’ndan olur alındığı, demonstrasyon uygulamasının 23.11.2012 

tarihinde D… S... Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildiği, anılan uygulamaya 

ilişkin sonuca demonstrasyonu yapan üyelerin de yer aldığı ihale komisyonu 

kararında yer verildiği anlaşılmıştır. 

İdari Şartnamede yer alan demonstrasyona ilişkin düzenlemede 

demonstrasyonun idarenin talep etmesi halinde gerçekleşeceği, isteklinin cihazı 

laboratuvar ortamında kuracağı, demonstrasyon uygulaması ile cihazın katalog 

hızının ve diğer özelliklerinin uygunluğunun belirleneceği hususlarına yer 

verildiği, ihale dokümanında demonstrasyon uygulamasının cihazın kullanılacağı 

hastanede yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür 

Teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen hususlara uygunluğunun, 

demonstrasyon yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale 

konusu işte kullanılacak cihazın şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup 

olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai 

sorumluluğun idareye ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; 

demonstrasyon sonucu, cihazı teknik şartnameye uygun olduğu anlaşılan isteklinin 

teklifinin uygun bulunması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı 

anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.” 

81. SORU: Mal alımı ihalelerinde prototip ürünün sunulmasına yönelik 

nasıl bir düzenleme yapılabilir? 

.1. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, sözleşmenin 

uygulanması aşamasında yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye 

sunulması ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik 

teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.18  

 

                                                            

18 Kamu ihale mevzuatında “numune” ve “prototip”, birbirinden farklı terimlerdir. 
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İ. DİĞER MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ VE 

BELGELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR 

82. SORU: Mal alımı ihalelerinde “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin” 

kriterler ve belgelere yönelik düzenlemelerin genel çerçevesi hakkında bilgi 

veriniz. 

82.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler, MAİUY’nin İkinci Kısmının “Mesleki ve Teknik Yeterliğe 

İlişkin Belgeler” başlıklı Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir. Bu Bölümde 

düzenlenen yeterlik kriterlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar KİGT’nin 56’ncı, 

57’nci ve 58’inci maddelerinde yer almaktadır. İş deneyimine ilişkin düzenlemeler 

ise Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde yer almaktadır.  

82.2. Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin maddeler incelendiğinde bu 

kriterlere yönelik düzenlemelerin üç temelde yapıldığı görülmektedir: 

a) Belirli kriterler ve bu kriterlere ilişkin belgelerin, sadece ihaleye katılım 

aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir. 

b) Belirli kriterler ise sadece sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine 

getirilecek yükümlülük olarak düzenlenebilir. Bu kriterlere ilişkin belgelerin 

ihaleye katılım aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılamaz.  

c) Belirli kriterler ve bu kriterlere ilişkin belgelerin, ihaleye katılım 

aşamasında sunulması ve bu kriterlerin sözleşme süresince korunmasına yönelik 

düzenleme yapılabilir.  

82.3. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, “mesleki ve teknik 

yeterlik ve yükümlüğe” ilişkin olarak şu belgeler/kriterler yer almaktadır: 

a) Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye 

yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

b) İş deneyimini gösteren belgeler, 

c) Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler, 

ç) Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler, 

d) Teklif edilen ürünün yedek parçasının sağlanması, 

e) Hizmet yeterlilik belgesi, 

f) İmalat yeterlik belgesi, 

g) Kapasite raporu, 

ğ) Organizasyon yapısı (personel çalıştırılmasına ilişkin belgeler), 
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h) Kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluş (Deney-analiz-kalibrasyon 

laboratuvarları ve muayene kuruluşları), 

ı) Kalite ve standarda ilişkin belgeler, 

i) Malın piyasaya arzına ilişkin belgeler, 

k) Teklif edilen malın numuneleri,  

l) Teklif edilen malın katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman. 

83. SORU: Tıbbi cihaz alımı ihalesinde, ihaleye katılımda yeterlik kriteri 

olarak personel çalıştırıldığına ilişkin belge istenebilir mi?  

83.1. Mal alımı ihalelerinde, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak personel 

çalıştırıldığına ilişkin belge istenemez. Ancak idare alımın niteliğini göz önünde 

bulundurarak sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin çalıştıracağı 

personelin sayısına ve niteliğine yönelik olarak teknik şartnamede veya sözleşme 

tasarısında düzenleme yapabilir. 

83.2. Organizasyon yapısı ile personele ilişkin yeterlik kriterlerine yönelik 

düzenleme, MAİUY’nin “Organizasyon yapısı ile kalite kontrolden sorumlu teknik 

kuruluşlara ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

almaktadır.  

84. SORU: Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülen 

ihalelerde, deneyim süresi en fazla kaç yıl olabilir? Deneyim süresi hangi tarih 

esas alınarak hesaplanır?  

84.1. Çalıştırılması istenilen personele ilişkin olarak asgari deneyim süresi 

öngörülmesi halinde, bu süre en fazla beş yıl olabilir. Deneyim süresi mezuniyet 

tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Bir başka ifadeyle 

meslek odasına kayıt tarihi ya da daha önce çalıştığı işlerdeki çalışma süresi esas 

alınarak deneyim süresinin belirleneceğine yönelik bir düzenleme ihale 

dokümanında yapılamaz. 

84.2. Personelin niteliği ve deneyim süresi ile yüklenicinin bünyesinde 

bulunduğuna ilişkin belgeler, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanmadan 

önce idareye (muayene ve kabul komisyonuna) sunulur.  

84.3. Personelin yüklenicinin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili personel 

adına prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik 

kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi yüklenicilerden, 

şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten 



78 | D r .  B ü l e n t  B ü b e r  

ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, 

murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi 

ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek 

kişi ortaklarından yüklenicinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Ancak 

bu kişilerin öngörülen niteliği haiz olduğunu gösteren belgeler ile görev veya 

unvanlarını tevsik eden belgeler idareye sunulur. 

85. SORU: Mal alımı ihalelerinde, yeterlik kriteri olarak deney-analiz-

kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşlarına ilişkin düzenleme 

yapılabilir mi? 

85.1. Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşlarına 

ilişkin düzenleme, MAİUY’nin 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

almaktadır. Sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, “deney-

analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları” tarafından üretimin 

veya malın kontrolünün yapılmasına yönelik teknik şartnamede veya sözleşme 

tasarısında düzenleme yapılabilir. Ancak bu husus, ihaleye katılımda bir yeterlik 

kriteri olarak düzenlenemez.  

85.2. Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları, 

yüklenicinin bünyesinde bulunabileceği gibi yüklenici tarafından deney-analiz-

kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. 

Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamadan önce 

laboratuvarın veya muayene kuruluşunun kendi bünyesinde bulunduğuna veya bu 

kuruluşlardan hizmet alındığına yönelik belgeler veya sözleşmeler idareye sunulur. 

Muayene ve kabul işlemleri sırasında ihale dokümanında yapılan düzenleme 

çerçevesinde bu husus kontrol edilmelidir. 

85.3. Deney–analiz–kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının 

Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği 

Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından 

akredite edilmiş olması zorunludur. Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilen 

laboratuvar veya muayene kuruluşu için TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan 

belge ve sertifikaların sunulması yeterlidir.  

85.4. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma 

Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen 

laboratuvar ve muayene kuruluşları için bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası 

Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan 

akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin 
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geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile 

teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının sözleşmenin imzalanmasından sonra 

alınmış olması zorunludur.  

86. SORU: Kamu ihale mevzuatında imalatçılığı ve yetkili satıcılığı 

gösteren belgeler konusundaki düzenlemeler hakkında bilgi veriniz. 

86.1. İmalatçılığı ve yetkili satıcılığı gösteren belgeler konusundaki 

düzenlemeler, MAİUY’nin 38’inci maddesi ile KİGT’nin 58’inci maddesinde yer 

almaktadır.  

86.2. MAİUY’nin 27’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, isteklinin 

alım konusu malı teklif etme yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda 

yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik’te, bu 

kritere yönelik düzenleme yapılması halinde aşağıdaki üç belgenin birlikte 

istemesinin zorunlu olduğu isteklinin ise kendi durumuna uygun olan belge veya 

belgeleri sunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu belgeler şunlardır: 

a) İistekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.  

86.3. İmalat Sanayii Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte daha 

önce düzenlenen “İmalat Belgeleri” iptal edilmiştir. Bu sebeple adayın veya 

isteklinin imalatçı olduğunu İmalat Belgesi ile tevsik etme imkânı kalmamıştır. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler KİGT’nin 58.3’üncü 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b)  İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen 

İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş 

ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Orman 

Bakanlığınca düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
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e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması 

durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini 

düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım 

konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi 

(Sertifikası) ya da e istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda 

Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, 

f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer–Orijinal 

Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu 

üretime ilişkin sözleşme, 

g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin 

olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen 

üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri, 

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca 

yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya 

imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

86.4. Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve 

mühimmat değil ise KİGT’nin 58.3’üncü maddenin (d), (e), (f) ve (g) alt 

bentlerinde yer alan belgelerin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmemektedir. 

Ayrıca alım konusunun fidan, çiçek, tohum gibi mallar olması durumunda sadece 

alt bentlerdeki uygun belgeler istenebilir. 

86.5. İdare tarafından yetkili kurumdan ve kuruluştan alınan yazı veya yetkili 

kuruluşun açıklaması ya da mevzuat değişikliği ile KİGT’nin 58.3 üncü 

maddesinde belirtilen belge veya belgelerin alım konusu mala ilişkin olarak 

düzenlenmediğinin belirlenmesi durumunda sadece düzenlenmesi devam eden 

belgeler istenecektir.  

86.6. İdare tarafından yetkili kurumdan veya kuruluştan imalatçılığı gösteren 

bir başka belge düzenlendiğine yönelik yazılı bir görüş alınması veya bu konuya 

ilişkin yetkili kurumun veya kuruluşun bir açıklaması bulunması ya da mevzuatta 

hüküm bulunması durumunda idari şartnamede bu belgeye de yer verilecektir.  

86.7. İdarenin imalatçılığa ilişkin olarak yukarıdaki maddelerde yer alan 

belgeleri birlikte istemesi; isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İstekli tarafından sunulan belgelerin üretim konusu veya belge konusu mamul 

itibarıyla isteklinin alım konusu malların üretimini gerçekleştirebileceklerini ya da 

yetkili satıcı olduğunu göstermesi gerekmektedir.  
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86.8. KİGT’nin 58.6’ncı maddesinde, “Yetkili kurum ve kuruluş tarafından 

imalata ilişkin olarak düzenlenen belgelerin adlarının veya bu belgeleri düzenleyen 

kurumun ya da kuruluşun değişmesi durumunda, idare değişiklik çerçevesinde 

ihale dokümanında düzenleme yapar. Ancak daha önce düzenlenen belgelerin de 

kullanabilmesi mümkün ise aday ve istekli tarafından bu belgeler sunulabilir ve 

ihale komisyonunca kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır. Yetkili kurum veya 

kuruluş tarafından imalatçılığa ilişkin belgenin adının değiştirilmesi durumunda 

ihale dokümanında belgenin yeni adına yer verilecektir. Diğer bir husus ise 

mevzuatta yapılan değişikle imalatçılığı gösteren yeni bir belge düzenlenmesi 

yapıldığı halde daha önce düzenlenen belgelerin geçerli olduğuna yönelik bir 

hüküm var ise daha önce düzenlenen belgeler de kabul edilecektir. 

86.9. İdare tarafından isteklinin teklif ettiği malı belli bir süre sattığı ya da 

ürettiğini kanıtlayıcı belgeler sunmasına yönelik olarak ihale dokümanında 

düzenleme yapılamaz. Örneğin “İstekli teklif ettiği malı beş yıldır ürettiğini ya da 

sattığını belgelerle kanıtlamalıdır.” gibi düzenlemeler yapılması mevzuata 

aykırıdır. 

86.10. İstekli birden çok kalemli mal alımı ihalesinde bazı kalemlerde imalatçı 

bazı kalemlerde ise yetkili satıcı olabilir. Bu çerçevede ilgili belgeleri sunmak 

zorundadır. 

86.11. Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum 

ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, 

satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda, konuya 

ilişkin düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik 

belgesi olarak istenir. Tıbbi cihaz ve ilaç alımlarındaki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) belgesini buna örnek olarak vermek mümkündür.  

87. SORU: Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini 

yapılan alımlarda, ihale dokümanlarında cihazların idarede çalıştırılacağı 

süreye ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığı “cihazlar, kitlerin bitimine kadar 

idarede çalışır halde hazır bulundurulacaktır.” gibi ifadelere yer verildiği 

görülmektedir. Kamu ihale mevzuatında bu hususa yönelik bir düzenleme 

bulunmakta mıdır? 

87.1. KİGT’nin 60’ıncı maddesinde kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici 

olarak cihaz temini ihalelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Yukarıdaki 

konuya yönelik olarak Tebliğin 60.2’nci maddesinde açıklama yer almaktadır.  
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87.2. KİGT’nin 60.2’nci maddesinde, “…İhale dokümanlarında cihazların 

idarede çalıştırılacağı süreye ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığı ‘cihazlar, 

kitlerin bitimine kadar idarede çalışır halde hazır bulundurulacaktır’ gibi ifadelere 

yer verildiği görülmektedir. Bu düzenlemeler ise hukuki sorunlar ortaya 

çıkarmakta; cihazların idarede kullanılacağı sürenin belirsizliği isteklilerce kit 

fiyatlarına yansıtılmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve hukuki 

sorunların yaşanmaması için ihale dokümanında kit ve kitlerin tahlil edileceği 

cihazın teknik özelliklerinin, teslim sürelerinin, cihazların kurulumu ile cihazların 

idarece kullanılacağı süreye ve yüklenicinin diğer yükümlülüklerine ilişkin açık bir 

düzenleme yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır. 

88. SORU: Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini 

ihaleleri sonucu temin edilen kitlerin tüketildiği veya sayısının azaldığı 

hallerde yeni bir ihale yapılmadan ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun’un 22’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamında temin edilmesi 

kamu ihale mevzuatına uygun mudur? 

88.1. Konuya ilişkin olarak KİGT’nin 60.5’inci maddesinde açıklama yer 

almaktadır. Anılan maddede, kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz 

temini ihaleleri sonucu temin edilen kitlerin tüketildiği veya sayısının azaldığı 

hallerde yeni bir ihale yapılmadan ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun’un 22’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamında temin edilmesi kamu 

ihale mevzuatına aykırı olduğu ifade edilmiştir.  
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EK: TERİMLER VE ANLAMLARI 

 

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.19 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. 

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. 

Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk 

değerlendirme kuruluşunun, belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine 

getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve 

                                                            

19 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cilt:2, 9. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,1998,        s. 2198. 
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uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri 

karşıladığının tespitine ve resmî kabulüne ilişkin faaliyettir. 

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. 

Ciddi risk taşıyan ürün: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün 

normal ve öngörülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol 

açabilecek bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin 

büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin etkisi kısa vadede ortaya 

çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil müdahalesini 

gerektiren risk taşıyan üründür. 

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 
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bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç 

sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularıdır. 

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. 

Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye 

geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemdir. 
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Güvenli ürün: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, 

bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında 

kullanıldığında risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk 

taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan 

üründür. 

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, 

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. 

İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak 

kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişidir. 
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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 

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. 

Modül: İlgili teknik düzenleme gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi 

uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her 

biridir. 

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. 

Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk 

değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye veya bir AB üyesi ülkenin 
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yetkili kuruluşu tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda 

görevlendirilen ve Komisyona bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 

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. 

Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel 

ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu 

mevzuat kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili kuruluşlar 

tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirlerdir. 

Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz 

olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasıdır. 

Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki ürünün piyasada bulundurulmasını 

önlemeyi amaçlayan her türlü tedbirdir. 

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. 

Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın 

ciddiyetinin büyüklüğünün birleşimidir. 

Risk taşıyan ürün: Ürünün kullanım amacı veya kullanım süresi ve 

uygulanabildiği durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım gereklilikleri de 

dâhil olmak üzere, ürünün normal ve öngörülebilir kullanım koşulları çerçevesinde, 

ilgili teknik düzenleme ya da genel ürün güvenliği mevzuatı kapsamında korunan 

insan sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde sağlık ve güvenliği, tüketicilerin 

korunmasını, çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını, makul ve kabul 
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edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz etkileme olasılığı bulunan 

üründür. 

Standart: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya 

devamlı kullanım için kabul edilen, uyum zorunluluğu olmayan aşağıdaki teknik 

gerekliliklerden biridir: 

1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen 

uluslararası standartlar, 

2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen Avrupa 

standartları, 

3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine 

kabul edilen Avrupa standartları, 

4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ulusal standartlar. 

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. 

Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, 

işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 

ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini 

tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması zorunlu mevzuatıdır. 

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. 
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Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen mektuplar ile Türkiye’de 

yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen 

kefalet senetleridir.  

Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa 

ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreçtir. 

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve 

muayene dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren 

kuruluştur. 

Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren 

işarettir. 

Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği 

mevzuatına uygun olmama halidir. 

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. 

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. 

Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten 

veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşudur. 

Yetkili temsilci: İmalatçının 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik 

Düzenlemeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini 

onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen 

Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. 

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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