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Amaç
MADDE 1.
Bu Kanunun amac , Kamu hale Kanununa göre
yap lan
ihalelere
ili kin
sözle melerin
düzenlenmesi ve uygulanmas ile ilgili esas ve
usulleri belirlemektir.
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4734 say Kanunun 46 nc maddesine göre;
Yap lan bütün ihaleler bir sözle meye ba lan r.
Sözle meler idarece haz rlan r ve ihale yetkilisi ile
yüklenici taraf ndan imzalan r.
Yüklenicinin ortak giri im olmas halinde, sözle meler
ortak giri imin bütün ortaklar taraf ndan imzalan r.
hale doküman nda aksi belirtilmedikçe sözle melerin
notere tescili ve onaylatt lmas zorunlu de ildir.
hale doküman nda belirtilen artlara ayk sözle me
düzenlenemez.
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Kapsam
MADDE 2.
Bu Kanun, Kamu hale Kanununa tabi kurum ve
kurulu lar taraf ndan söz konusu Kanun hükümlerine
göre yap lan ihaleler sonucunda düzenlenen
sözle meleri kapsar.
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Tan mlar
MADDE 3.
Bu Kanunun uygulanmas nda Kamu hale Kanununda
yer alan tan mlar geçerlidir.
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lkeler
MADDE 4.
Bu Kanuna göre düzenlenecek sözle melerde, ihale
doküman nda yer alan artlara ayk
hükümlere yer
verilemez.
Bu Kanunda belirtilen haller d nda sözle me
hükümlerinde de iklik yap lamaz ve ek sözle me
düzenlenemez.
Bu Kanun kapsam nda yap lan kamu sözle melerinin
taraflar , sözle me hükümlerinin uygulanmas nda e it hak
ve yükümlülüklere sahiptir. hale doküman ve sözle me
hükümlerinde bu prensibe ayk maddelere yer verilemez.
Kanunun yorum ve uygulanmas nda bu prensip göz önünde
bulundurulur.
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Sözle melerin Düzenlenmesi
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Tip Sözle meler
MADDE 5.
Bu Kanunun uygulanmas nda uygulama birli ini
sa lamak üzere mal veya hizmet al mlar ile yap m
lerine ili kin Tip Sözle meler Resmi Gazetede
yay mlan r.
darelerce yap lacak sözle meler Tip Sözle me
hükümleri esas al narak düzenlenir. Mal ve hizmet
al mlar nda, Kurumun uygun görü ü al nmak
kayd yla istekliler taraf ndan haz rlanmas mutat
olan sözle meler kullan labilir.
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Sözle me Türleri
MADDE 6.
Kamu hale Kanununa göre yap lan ihaleler sonucunda;
a) Yap m i lerinde; uygulama projeleri ve bunlara ili kin mahal
listelerine dayal olarak, in tamam için isteklinin teklif etti i
toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözle me,
b) Mal veya hizmet al
lerinde, ayr nt özellikleri ve miktar
idarece belirlenen in tamam için isteklinin teklif etti i toplam
bedel üzerinden götürü bedel sözle me,
c) Yap m i lerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ili kin mahal
listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet al
lerinde ise
in ayr nt özelliklerine dayal olarak; idarece haz rlanm cetvelde
yer alan her bir i kaleminin miktar ile bu i kalemleri için istekli
taraf ndan teklif edilen birim fiyatlar n çarp
sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözle me,
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Sözle me Türleri
MADDE 6.
d) Yap m i lerinde; niteli i itibar yla i kalemlerinin
bir k sm için anahtar teslimi götürü bedel, bir
sm için birim fiyat teklifi alma yöntemleri
birlikte uygulanmak suretiyle gerçekle tirilen
ihaleler sonucunda karma sözle me,
e) Çerçeve anla maya dayal olarak idare ile
yüklenici aras nda imzalanan münferit sözle me,

Düzenlenir.
Çerçeve anla ma ve münferit sözle mede belirtilmesi
zorunlu olan hususlar belirlemeye Kurum yetkilidir.
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Sözle mede Yer Almas Zorunlu Hususlar
MADDE 7.
Bu Kanuna göre düzenlenecek
hususlar n belirtilmesi zorunludur:

sözle melerde

a

daki

a) in ad , niteli i, türü ve miktar , hizmetlerde i tan .
b) darenin ad ve adresi.
c) Yüklenicinin ad veya ticaret unvan , tebligata esas adresi.
d) Varsa alt yüklenicilere ili kin bilgiler ve sorumluluklar .
e) Sözle menin bedeli, türü ve süresi.
f) Ödeme yeri ve artlar yla avans verilip verilmeyece i, verilecekse
artlar ve miktar .
g) Sözle me konusu i ler için ödenecekse fiyat fark n ne ekilde
ödenece i.
h) Ula m, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin
sözle me bedeline dahil olaca .
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Sözle mede Yer Almas Zorunlu Hususlar
MADDE 7.
i) Vergi, resim ve harçlar ile sözle meyle ilgili di er giderlerin
kimin taraf ndan ödenece i.
j) Montaj, i letmeye alma, e itim, bak m-onar m, yedek parça
gibi destek hizmetlerine ait artlar.
k) Kesin teminat miktar ile kesin teminat n iadesine ait
artlar.
l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ili kin artlar.
m) in yap lma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve
artlar .
n) Gecikme halinde al nacak cezalar.
o)Mücbir sebepler ve süre uzat
verilebilme artlar ,
sözle me kapsam nda yapt lacak i art lar ile i eksili i
durumunda kar kl yükümlülükler.
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Sözle mede Yer Almas Zorunlu Hususlar
MADDE 7.
p) Denetim, muayene ve kabul i lemlerine ili kin artlar.
r) Yap m i lerinde i ve i yerinin sigortalanmas ile yap
denetimi ve sorumlulu una ili kin artlar.
s) Sözle mede de iklik yap lma artlar .
t) Sözle menin feshine ili kin artlar.
u) Yüklenicinin sözle me konusu i ile ilgili çal raca
personele ili kin sorumluluklar .
v) hale doküman nda yer alan bütün belgelerin
sözle menin eki oldu u.
y) Anla mazl klar n çözümü.
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Fiyat Fark , Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim,
Muayene ve Kabul lemleri
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Fiyat Fark Verilebilmesi
MADDE 8
Sözle me türlerine göre fiyat fark verilebilmesine
ili kin esas ve usulleri tespite Kamu hale
Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Sözle melerde yer alan fiyat fark na ili kin esas ve
usullerde sözle me imzaland ktan sonra de iklik
yap lamaz.
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ve yerinin Sigortalanmas
MADDE 9
Yap m i lerinde yüklenici;

yerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, i ve
hizmet makineleri, ta tlar, tesisler ile
Sözle me konusu i için, i in özellik ve niteli ine göre
ihale doküman nda belirtilen ekilde,
e ba lama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen
süre içinde olu abilecek deprem, su bask , toprak
kaymas , f rt na, yang n gibi do al afetler ile h rs zl k,
sabotaj gibi risklere kar ,
Geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar
geçecek süreye ili kin ise kapsam ihale doküman nda
belirtilen geni letilmi bak m devresi teminat
içeren
sigorta yapt rmak zorundad r.
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Mücbir Sebepler
MADDE 10.
Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller a
belirtilmi tir:

da

a) Do al afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salg n hastal k.
d) K smî veya genel seferberlik ilân .
e) Gerekti inde Kurum taraf ndan belirlenecek benzeri
di er haller.
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Mücbir Sebepler
MADDE 10.
Süre uzat
verilmesi, sözle menin feshi gibi durumlar da
dahil olmak üzere, idare taraf ndan yukar da belirtilen
hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;

Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi olmas ,
Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas ,
Yüklenicinin bu engeli ortadan kald rmaya gücünün
yetmemi bulunmas ,
Mücbir sebebin meydana geldi i tarihi izleyen yirmi gün
içinde yüklenicinin idareye yaz olarak bildirimde bulunmas
ve
Yetkili merciler taraf ndan belgelendirilmesi,
Zorunludur.
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Denetim, Muayene ve Kabul lemleri
MADDE 11.
Teslim edilen mal, hizmet, yap m veya yap lan
kabul i lemleri,

in muayene ve

darelerce kurulacak en az üç ki ilik muayene ve kabul komisyonlar
taraf ndan yap r.
Mal veya yap lan i yüklenici taraf ndan idareye teslim edilmedikçe
muayene ve kabul i lemleri yap lamaz.

Ancak sözle mesinde hüküm bulunmas halinde; imalat veya
üretim süreci gerektiren i ler, muayene ve kabul
komisyonlar n yetki ve sorumlulu unu kald rmamas
art yla, ihale doküman nda belirtilen kalite ve özelliklere
göre yap p yap lmad
hususunda, ilgili idare taraf ndan
belirli a amalarda ve aral klarla denetlenebilir.
Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullan ma elveri li
bölümleri için k smî kabul yap labilir.
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Muayene ve kabul komisyonlar
kurulmas

n

Yetkili makam taraf ndan biri ba kan, biri i in uzman olmak üzere en
az üç veya daha fazla tek say da ki i ile yedek üyelerden olu an
muayene ve kabul komisyonlar kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli
say da veya i in özelli ine uygun nitelikte uzman personel
bulunmamas durumunda, 4734 say Kanuna tabi idarelerden uzman
personel görevlendirilebilir.
Ara denetimi gerçekle tiren personel muayene kabul komisyonlar nda
görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlar nda
görevlendirilen personelin tamam ara denetimi gerçekle tiren
personelden olu turulamaz.
Özellikleri dolay yla k sa sürede nitelikleri de ebilen veya günlük
teslime konu olan mallar n muayene ve kabul i lemlerinin etkin bir
ekilde yürütülebilmesi için idareler, muayene ve kabul komisyonunu
öncelikle bu mal kullanacak birimlerde çal an görevlilerden kurarlar.
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Komisyonun görev ve sorumluluklar
Komisyonun
belirtilmi tir:

görev

ve

sorumluluklar

da

a)Yüklenici taraf ndan idareye teslim edilen mal n veya
yap lan i in ihale doküman nda belirtilen artlara uygun
olup olmad
inceler.
b)Komisyon üyeleri her muayenede haz r bulunmak
zorundad r.
c)K sa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine
öncelik verir.
d)Komisyon, ihale doküman nda belirlenen ekilde kabul
lemlerinde esas al nacak i lemleri yürütür.
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Kesin Teminata li kin Hükümler
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Ek Kesin Teminat
MADDE 12.
Fiyat fark ödenmesi öngörülerek ihale edilen i lerde
fiyat fark olarak ödenecek bedelin, sözle me bedelinde
art meydana gelmesi halinde bu art tutar n % 6's
oran nda teminat olarak kabul edilen de erler
üzerinden ek kesin teminat al r. Fiyat fark olarak
ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat
hakedi lerden
kesinti
yap lmak
suretiyle
de
kar lanabilir.
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Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatlar n Geri Verilmesi
MADDE 13.
Taahhüdün, sözle me ve ihale doküman hükümlerine uygun olarak
yerine getirildi i ve yüklenicinin bu i ten dolay idareye herhangi bir
borcunun olmad tespit edildikten sonra al nm olan kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar n;
a) Yap m i lerinde;

Varsa eksik ve kusurlar n giderilerek geçici kabul tutana
n onaylanmas ndan
sonra yar ,
Sosyal Sigortalar Kurumundan ili iksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul
tutana
n onaylanmas ndan sonra kalan ,

b) Yap m i leri d ndaki i lerde

Sosyal Sigortalar Kurumundan ili iksiz belgesinin getirildi i saptand ktan sonra;
al nan mal veya yap lan i için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yar ,
Garanti süresi dolduktan sonra kalan ,
Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamam ,

Yükleniciye iade edilir.
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Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatlar n Geri Verilmesi
MADDE 13.
Yüklenicinin bu i nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar
Kurumuna olan borçlar ile ücret ve ücret say lan
ödemelerden yap lan kanunî vergi kesintilerinin yap m
lerinde kesin kabul tarihine, di er i lerde kabul tarihine
veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi
halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaks n kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlar na
kar k mahsup edilir, varsa kalan yükleniciye geri verilir.
in konusunun piyasadan haz r halde al p sat lan mal
al
olmas halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ili iksiz
belgesi getirilmesi art aranmaz.
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ade Edilemeyen Teminatlar
MADDE 14.
13 üncü maddeye göre mahsup i lemi yap lmas na gerek
bulunmayan hallerde;
Yap m i lerinde kesin hesap ve kesin kabul tutana
n
onaylanmas ndan,
Di er i lerde ise i in kabul tarihinden veya varsa garanti
süresinin bitim tarihinden

tibaren iki y l içinde idarenin yaz uyar na ra men talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat
mektuplar hükümsüz kal r ve bankas na iade edilir.
Teminat mektubu d ndaki teminatlar sürenin bitiminde
Hazineye gelir kaydedilir.
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Sözle mede De iklik,
Sözle menin Devri ve Feshi
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Sözle mede De
MADDE 15.

iklik Yap lmas

Sözle me imzaland ktan sonra,
Sözle me bedelinin a lmamas ve
dare ile yüklenicinin kar kl olarak anla mas kayd yla,

de

da belirtilen hususlarda sözle me hükümlerinde
iklik yap labilir:
a) in yap lma veya teslim yeri.
b) in süresinden önce yap lmas veya teslim edilmesi
kayd yla in süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme
artlar .
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Sözle menin Devri
MADDE 16.
Sözle me, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yaz izni ile
ba kas na devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk
ihaledeki artlar n aranmas zorunludur. Ayr ca, isim ve
statü de ikli i gere i yap lan devirler hariç olmak üzere,
bir sözle menin devredildi i tarihi takibeden üç y l içinde
ayn yüklenici taraf ndan ba ka bir sözle me devredilemez
veya devir al namaz. zinsiz devredilen veya devir al nan
veya bir sözle menin devredildi i tarihi takibeden üç y l
içinde devredilen veya devir al nan sözle meler
feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakk nda 20, 22 ve
26 nc madde hükümleri uygulan r.
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Yüklenicinin Ölümü, flas , A r Hastal , Tutuklulu u veya
Mahkumiyeti
MADDE 17.
Yüklenicinin ölümü, iflas , a r hastal , tutuklulu u veya
özgürlü ü k tlay
bir cezaya mahkumiyeti hallerinde
daki hükümler uygulan r:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözle me feshedilmek
suretiyle hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin
teminatlar ve varsa di er alacaklar varislerine verilir. Ancak,
ayn artlar ta yan ve talepte bulunan varislere idarenin
uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde
varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamam için gerekli kesin
teminat vermeleri art yla sözle me devredilebilir.
b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözle me feshedilerek
yasaklama hariç hakk nda 20 ve 22 nci maddeye göre i lem
yap r.
32
www.hacibayramcolak.net

Yüklenicinin Ölümü, flas , A r Hastal , Tutuklulu u veya
Mahkumiyeti
MADDE 17.
c) A r hastal k, tutukluluk veya özgürlü ü k tlay bir
cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü
yerine getirememesi halinde,
Bu durumun olu unu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin
teklif edece i ve ilgili idarenin kabul edece i birinin vekil tayin
edilmesi ko uluyla taahhüde devam edilebilir.

Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin
edecek durumda olmamas halinde,
Yerine ilgililerce ayn süre içinde genel hükümlere göre bir
yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin
uygulanmamas halinde, sözle me feshedilerek yasaklama
hariç haklar nda 20 ve 22 nci maddeye göre i lem yap r.
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Yüklenicinin Ortak Giri im Olmas Halinde Ölüm, flas, A r
Hastal k, Tutukluluk veya Mahkumiyet
MADDE 18.
Ortak giri imlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak
giri imi olu turan ki ilerden birinin ölümü, iflas , a r
hastal , tutuklulu u, özgürlü ü k tlay
bir cezaya
mahkum olmas veya da lmas sözle menin devam na
engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya
koordinatör ortak olarak bildirilmi ise, pilot veya
koordinatör orta n gerçek veya tüzel ki i olmas na göre
iflas, a r hastal k, tutukluluk, özgürlü ü k tlay
bir
cezaya mahkumiyet veya da lma hallerinde, sözle me
feshedilerek yasaklama hariç haklar nda 20 ve 22 nci
maddeye göre i lem yap r. Pilot veya koordinatör orta n
ölümü halinde ise sözle me feshedilmek suretiyle yap lm
olan i ler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir...
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Yüklenicinin Ortak Giri im Olmas Halinde Ölüm, flas, A r
Hastal k, Tutukluluk veya Mahkumiyet
MADDE 18.

Bu durumlar n olu unu izleyen otuz gün içinde di er
ortaklar n teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de,
teminat dahil o i için pilot veya koordinatör orta n
yüklenmi
oldu u sorumluluklar n üstlenilmesi
kayd yla sözle me yenilenerek i e devam edilebilir.
Pilot veya koordinatör ortak d ndaki ortaklardan
birinin ölümü, iflas , a r hastal , tutuklulu u,
özgürlü ü k tlay bir cezaya mahkum olmas veya
da lmas halinde, di er ortaklar teminat dahil i in o
orta a yükledi i sorumluluklar
da üstlenerek
taahhüdü yerine getirirler.
35
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Yüklenicinin Sözle meyi Feshetmesi
MADDE 19.
Sözle me yap ld ktan sonra mücbir sebep halleri
nda yüklenicinin mali acz içinde bulunmas
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyece ini
gerekçeleri ile birlikte yaz olarak bildirmesi halinde,
Ayr ca protesto çekmeye gerek kalmaks n kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve
Sözle me feshedilerek
Hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.
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darenin Sözle meyi Feshetmesi
MADDE 20.
da belirtilen hallerde idare sözle meyi fesheder:
a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale doküman
ve sözle me
hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya i i süresinde
bitirmemesi üzerine, ihale doküman nda belirlenen oranda gecikme
cezas uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri
aç kça belirtilen ihtar na ra men ayn durumun devam etmesi,
b) Sözle menin uygulanmas ras nda yüklenicinin 25 inci maddede
say lan yasak fiil veya davran larda bulundu unun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayr ca protesto çekmeye gerek kalmaks

n

Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve
Sözle me feshedilerek
Hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.
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Sözle meden Önceki Yasak Fiil veya Davran lar
Nedeniyle Fesih
MADDE 21.
Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu hale Kanununa göre
yasak fiil veya davran larda bulundu unun sözle me
yap ld ktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözle me
feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanm olmas ve
taahhüdün tamamlatt lmas nda kamu yarar bulunmas
kayd yla;
a) vedili i nedeniyle taahhüdün kalan k sm n yeniden ihale
edilmesi için yeterli sürenin bulunmamas ,
b) Taahhüdün ba ka bir yükleniciye yapt lmas n mümkün
olmamas ,
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Sözle meden Önceki Yasak Fiil veya Davran lar Nedeniyle
Fesih
MADDE 21.
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davran
n taahhüdünü
tamamlamas engelleyecek nitelikte olmamas ,
Hallerinde,
idare
sözle meyi
feshetmeksizin
yükleniciden taahhüdünü tamamlamas
isteyebilir ve
bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak
zorundad r. Ancak bu durumda, yüklenici hakk nda 26
nc madde hükmüne göre i lem yap r ve yükleniciden
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar n tutar kadar
ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedi lerden kesinti yap lmak
suretiyle de tahsil edilebilir.
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hale veya son ba vuru tarihi itibar yla hakk nda ihalelere
kat lmaktan yasaklama karar bulunmayan daha sonra ba ka bir
idare taraf ndan hakk nda yasaklama karar verilen isteklinin durumu
hale veya son ba vuru tarihi itibar yla haklar nda ihalelere kat lmaktan
yasaklama karar bulunmayan veya haklar nda kamu davas aç lmam
aday veya istekliler hakk nda, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare
taraf ndan yasaklama karar verilmesi veya haklar nda kamu davas
aç lmas durumunda yasaklama karar n Resmi Gazete’de yay m
tarihinden veya haklar nda kamu davas aç ld
tarihten önce teklif
vermi olan istekliler aç ndan sözle menin feshedilmesi ve hesab n
genel hükümlere tasfiyesi ile teminatlar n gelir kaydedilmesi
hükümlerinin uygulanmas na imkan bulunmamaktad r. Bu durumda
olan aday veya isteklilerin teklifleri de erlendirme d
rak larak
geçici teminatlar iade edilecektir. hale sürecine göre, ihale komisyonu
karar veya ihale yetkilisinin onay iptal edilecek ve usulüne uygun
olarak verilmi di er teklifler de erlendirilmeye tabi tutularak ihale
süreci tamamlanacakt r. Bu durum hakk nda, usulüne uygun ekilde
teklif vermi olan di er aday veya isteklilere yaz
olarak bilgi
verilecektir.
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Sözle menin Feshine li kin Düzenlemeler
MADDE 22
19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye
intikali,
20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi,
20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit
tarihi
itibariyle sözle me feshedilmi say r. Bu tarihleri izleyen yedi
gün içinde idare taraf ndan fesih karar al r. Bu karar, karar
tarihini izleyen be gün içinde yükleniciye bildirilir.
19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözle menin feshedilmesi
halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar al nd
tarihten gelir kaydedilece i tarihe kadar Devlet statistik
Enstitüsünce yay mlanan ayl k toptan e ya fiyat endeksine göre
güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar n tutar aras ndaki fark yükleniciden tahsil edilir.
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Sözle menin Feshine li kin Düzenlemeler
MADDE 22
Hakedi lerden kesinti yap lmak suretiyle teminat al nan
hallerde, al konulan tutar gelir kaydedilece i gibi,
sözle menin feshedildi i tarihten sonra yap lmayan i
miktar na isabet eden teminat tutar da birinci f kra
hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup
edilemez.
19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözle menin feshedilmesi
halinde, yükleniciler hakk nda 26 nc madde hükümlerine
göre i lem yap r. Ayr ca, sözle menin feshi nedeniyle
idarenin u rad zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
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Mücbir Sebeplerden Dolay Sözle menin Feshi
MADDE 23.
Mücbir sebeplerden dolay sözle menin feshedilmesi
halinde, hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
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Sözle me kapsam nda yapt labilecek ilave i ler,
eksili i ve i in tasfiyesi
MADDE 24.Mal
ve
hizmet
al mlar yla
yap m
öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir i
olmas halinde, art a konu olan i ;

sözle melerinde,
art
n zorunlu

a) Sözle meye esas proje içinde kalmas ,
b) dareyi külfete sokmaks n as l i ten ayr lmas
ekonomik olarak mümkün olmamas ,

n teknik veya

artlar yla,

anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yap m lerinde sözle me
bedelinin % 10'una,
birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet
al mlar yla yap m leri sözle melerinde ise % 20'sine
kadar oran dahilinde, süre hariç sözle me ve ihale doküman ndaki
hükümler çerçevesinde ayn yükleniciye yapt labilir.
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Sözle me kapsam nda yapt labilecek ilave i ler, i eksili i
ve i in tasfiyesi
MADDE 24.Birim fiyat sözle me ile yürütülen yap m i lerinde, Bakanlar
Kurulu bu oran sözle me baz nda % 40'a kadar artt rmaya
yetkilidir.
in bu artlar dahilinde tamamlanamayaca
n anla lmas
durumunda ise art yap lmaks n hesab genel hükümlere göre
tasfiye edilir. Ancak bu durumda, in tamam n ihale doküman
ve sözle me hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi
zorunludur.
Sözle me bedelinin % 80'inden daha dü ük bedelle
tamamlanaca
anla lan i lerde, yüklenici
i bitirmek
zorundad r. Bu durumda yükleniciye, yapm oldu u gerçek
giderleri ve yüklenici kâr na kar k olarak, sözle me bedelinin %
80'i ile sözle me fiyatlar yla yapt
in tutar aras ndaki bedel
fark n % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
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Eksili i Nedeniyle Yap lacak Ödeme
Sözle me Bedeli

100.000 TL

in %80’i

80.000 TL

Yap lan i tutar

70.000 TL

in %80’i -Yap lan i tutar ):80.000-70.000:10.000TL
Bedel fark x %5 : 10.000X%5
Gerçek giderleri ve yüklenici kar na kar
ödeme

k yap lacak

Yükleniciye ödenecek tutar 70.000+500

10.000 TL
500TL

70.500TL
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Yasaklar ve Sorumluluklar
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Yasak Fiil ve Davran lar
MADDE 25.
Sözle menin uygulanmas
ras nda a
veya davran larda bulunmak yasakt r:

da belirtilen fiil

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, ç kar sa lama, anla ma,
irtikap, rü vet suretiyle veya ba ka yollarla sözle meye ili kin
lemlere fesat kar rmak veya buna te ebbüs etmek.
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara te ebbüs
etmek.
c) Sözle me konusu i in yap lmas veya teslimi s ras nda hileli
malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat
kurallar na ayk , eksik, hatal veya kusurlu imalat yapmak.
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Yasak Fiil ve Davran lar
MADDE 25.
d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
e) Bilgi ve deneyimini idarenin zarar na kullanmak veya
29 uncu madde hükümlerine ayk hareket etmek.
f) Mücbir sebepler d nda, ihale doküman ve sözle me
hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek.
g) Sözle menin 16 nc madde hükmüne ayk
olarak
devredilmesi veya devir al nmas .
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halelere Kat lmaktan Yasaklama
MADDE 26.
25 inci maddede belirtilen fiil veya davran larda bulunduklar
tespit edilenler hakk nda fiil veya davran lar n özelli ine göre,

Bir y ldan az olmamak üzere iki y la kadar,
4734 say Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler
dahil bütün kamu kurum ve kurulu lar n ihalelerine kat lmaktan
yasaklama karar verilir.

Kat lma yasaklar ,

sözle meyi uygulayan bakanl k veya ilgili veya ba
bulunulan
bakanl k,
herhangi bir bakanl n ilgili veya ba
kurulu u say lmayan
idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri,
il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara ba birlik, müessese ve
letmelerde ise çi leri Bakanl

taraf ndan verilir.
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halelere Kat lmaktan Yasaklama
MADDE 26.
Haklar nda yasaklama karar verilen tüzel ki ilerin ah s
irketi olmas halinde irket ortaklar n tamam hakk nda,
sermaye irketi olmas halinde ise sermayesinin yar ndan
fazlas na sahip olan gerçek veya tüzel ki i ortaklar hakk nda
birinci f kra hükmüne göre yasaklama karar verilir.
Haklar nda yasaklama karar verilenlerin gerçek veya tüzel
ki i olmas durumuna göre; ayr ca bir ah s irketinde ortak
olmalar halinde bu ah s irketi hakk nda da, sermaye
irketinde ortak olmalar halinde ise sermayesinin
yar ndan fazlas na sahip olmalar kayd yla bu sermaye
irketi hakk nda da ayn ekilde yasaklama karar verilir.
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halelere Kat lmaktan Yasaklama
MADDE 26.
Bu fiil veya davran larda bulunduklar tespit edilenler,
yasaklama karar n yürürlü e girdi i tarihe kadar ayn idare
taraf ndan yap lacak ihalelere de i tirak ettirilmezler.
Yasaklama kararlar , yasaklamay gerektiren fiil veya davran n
tespit edildi i tarihi izleyen en geç k rkbe gün içinde verilir.
Verilen bu karar Resmi Gazetede yay mlanmak üzere en geç
onbe gün içinde gönderilir ve yay
tarihinde yürürlü e girer.
Bu kararlar Kamu hale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine
kat lmaktan yasakl olanlara ili kin siciller tutulur.
dareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamay gerektirir bir
durumla kar la klar takdirde, gere inin yap lmas için bu
durumu ilgili veya ba
bulunulan bakanl a bildirmekle
yükümlüdür.
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Yüklenicilerin Ceza Sorumlulu u
MADDE 27.
tamamland ktan ve kabul i lemi yap ld ktan sonra tespit
edilmi olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya
davran lardan Türk Ceza Kanununa göre suç te kil eden fiil veya
davran larda bulunan gerçek veya tüzel ki iler ile o i teki ortak
veya vekilleri hakk nda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
ceza kovu turmas yap lmak üzere yetkili Cumhuriyet Savc
na
suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezan n yan ra,
idarece 26 nc maddeye göre verilen yasaklama karar n biti
tarihinden itibaren uygulanmak art yla bir y ldan az olmamak
üzere üç y la kadar bu Kanun kapsam nda yer alan bütün kamu
kurum ve kurulu lar n ihalelerine kat lmaktan mahkeme
karar yla 26 nc maddenin ikinci f kras nda say lanlarla birlikte
yasaklan rlar.
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Yüklenicilerin Ceza Sorumlulu u
MADDE 27.
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davran lar nedeniyle
haklar nda mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu ki ilerin
sermayesinin yar ndan fazlas na sahip oldu u sermaye irketleri
veya bu ki ilerin orta oldu u ah s irketleri, mahkeme karar
ile sürekli olarak kamu ihalelerine kat lmaktan yasaklan r.
Bu madde hükümlerine göre; mahkeme karar ile yasaklananlar
ve ceza hükmolunanlar,
Cumhuriyet Savc klar nca sicillerine i lenmek üzere Kamu hale
Kurumuna,
meslek sicillerine i lenmek üzere de ilgili meslek odalar na bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine kat lmaktan yasaklanm olanlara
ili kin mahkeme kararlar , Kamu hale Kurumunca bildirimi
izleyen onbe gün içinde Resmi Gazetede yay mlanmak suretiyle
duyurulur.
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Görevlilerin Ceza Sorumlulu u
MADDE 28.
Muayene ve kabul komisyonlar n ba kan ve üyeleri,
yap denetim görevlileri ve
ihtiyac n kar lanma sürecindeki her a amada görev alan di er ilgililerin,
görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafs zl kla yapmad klar n,
taraflardan birinin zarar na yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde
bulunduklar n tespiti halinde, haklar nda ilgili mevzuatlar gere ince disiplin
cezas uygulan r. Ayr ca, fiil veya davran lar n özelli ine göre haklar nda
ceza kovu turmas da yap r ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflar n
rad klar zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu
Kanuna ayk fiil veya davran lardan dolay hüküm giyen idare görevlileri, bu
Kanun kapsam na giren i lerde görevlendirilemezler.
Bu Kanun kapsam na giren i lerden dolay yarg organlar nca herhangi bir ceza
verilmi olanlar, bu Kanun kapsam na giren bütün kamu kurum ve
kurulu lar nca bu Kanunun ve ilgili di er mevzuat n uygulanmas ile görevli ve
yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.
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Bilgi ve Belgeleri Aç klama Yasa
MADDE 29.
Bu Kanunun uygulanmas nda görevliler ile dan manl k
hizmeti sunanlar; yüklenicilerin i ve i lemlerine,
teknik ve mali yap lar na ili kin olarak gizli kalmas
gereken bilgi ve belgeleri if a edemezler, kendilerinin
veya üçüncü ah slar n yarar na kullanamazlar. Aksine
hareket edenler hakk nda ilgisine göre 26 veya 28 inci
maddede belirtilen müeyyideler uygulan r.
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Yap m lerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin
Sorumlulu u
MADDE 30.
Yap m i lerinde yüklenici ve alt yükleniciler,
yap n fen ve sanat kurallar na uygun olarak yap lmamas ,
hileli malzeme kullan lmas ve benzeri nedenlerle ortaya
kan zarar ve ziyandan,

yap n tamam için i e ba lama tarihinden itibaren kesin
kabul tarihine kadar sorumlu olaca gibi, kesin kabul onay
tarihinden itibaren de onbe
l süreyle müteselsilen
sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre
yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.
Ayr ca haklar nda 27 nci madde hükümleri uygulan r.
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Yap Denetim Görevlilerinin Sorumlulu u
MADDE 31.
Yap denetimini yerine getiren idare görevlileri,
denetim eksikli i nedeniyle i in fen ve sanat kurallar na
uygun olarak yap lmamas ndan ortaya ç kan zarar ve
ziyandan onbe
l süre ile yüklenici ile birlikte
müteselsilen sorumludur. Ayr ca haklar nda 28 inci
madde hükümleri uygulan r.
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Dan manl k Hizmeti Sunucular
MADDE 32.

n Sorumlulu u

Dan manl k hizmetlerinde; tasar m hatas , uygulama
yanl
, denetim eksikli i, hatal yakla k maliyet tespiti,
lerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yap lmamas ,
meslek ahlak na uygun davran lmamas , bilgi ve deneyimin
idarenin yarar na kullan lmamas ve benzeri nedenlerle
meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu
do rudan, yap denetimi hizmetinin sunuldu u durumda
ise yap m i ini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle
birlikte onbe l süre ile müteselsilen sorumludur.
Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna
ikmal ve tazmin ettirilir. Ayr ca haklar nda 27 nci madde
hükümleri uygulan r.
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Tedarikçilerin Sorumlulu u
MADDE 33.
Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde
kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme
verilmesi veya kullan lmas ,
taahhüdün sözle me ve artname hükümlerine uygun
olarak yerine getirilmemesi ve
benzeri nedenlerle ortaya ç kan zarar ve ziyandan

do rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel
hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.
Ayr ca haklar nda 27 nci madde hükümleri uygulan r.
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Hizmet Sunucular
MADDE 34.

n Sorumlulu u

Hizmet sunucular taahhütleri çerçevesinde

kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi,
verilmesi veya kullan lmas ,
tasar m hatas ,
uygulama yanl
,
denetim eksikli i,
taahhüdün sözle me ve artname hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmemesi ve
benzeri nedenlerle ortaya ç kan zarar ve ziyandan

do rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere
göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayr ca
haklar nda 27 nci madde hükümleri uygulan r.
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Çe itli Hükümler
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Teminat
MADDE 35.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Kamu hale
Kanununun teminatlara ili kin hükümleri uygulan r.

63
www.hacibayramcolak.net

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 36.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar
Kanunu hükümleri uygulan r.
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Tebligat
MADDE 37.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yap lacak
tebli ler hakk nda Tebligat Kanunu hükümleri
uygulan r.
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De iklik Yap lmas
MADDE 38.
Bu Kanun hükümlerine ili kin de iklikler, ancak bu
Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda de iklik
yap lmak suretiyle düzenlenir.
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Son Hükümler
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Uygulanmayacak Hükümler
MADDE 39.
a) Kamu hale Kanununa göre yap lan ihalelere ili kin
düzenlenen sözle meler aç ndan 8.9.1983 tarihli ve 2886
say Devlet hale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
b) Di er kanunlar n 8.9.1983 tarihli ve 2886 say Devlet
hale Kanunundan muafiyet tan yan hükümleri ile bu
Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.
c) 2985 say Toplu Konut Kanunu kapsam nda yap lacak
sözle melerde, cezai yapt mlar ve kat lma yasaklar bu
Kanuna tabi olmak kayd yla, özel sözle me usul ve esaslar
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Yürürlük
MADDE 40.
Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlü e girer.
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Yürütme
MADDE 41.
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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