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Kamu harcamalar
ekonomiyi do rudan
etkilemektedir.
En fazla harcama yapan birim Devlet’tir. Kamu
ihaleleri kamu harcamalar aras nda personel
giderlerinden sonra en büyük paya sahiptir.
Kamu
harcamalar n;
toplam
talebin
artt lmas , istihdam n sa lanmas , para
arz n düzenlenmesi gibi makro ekonomik
sonuçlar n
yan nda,
gelirin
yeniden
da lmas gibi sosyal sonuçlar da bulunuyor.
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Ülkemizde Kamu hale Mevzuat kapsam nda 2007
nda toplam 85 milyar TL tutar nda bir harcama
gerçekle tirilmi olup, bu tutar Gayri Safi Milli
Has lan n yakla k %8’ ine kar k geliyor.
Devlet bu kapsamda her y l Gayri Safi Milli Has lan n
%8’i ila %10’u aras nda bir kamu harcamas yap yor.
Bu ölçekteki bir kamu harcamas n etkin ve verimli
yürütülebilmesi için uygun bir ihale sistemine ihtiyaç
duyuluyor.
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hale Sistemi konusunda Cumhuriyet döneminde
yap lan ilk düzenleme,
1925 y nda yay mlanan Müzayede, Münaka a ve thalat
Kanunudur.
1934 y nda zaman n ihtiyaçlar na uygun olarak 2490
say
Artt rma Eksiltme ve hale Kanunu yürürlü e
giriyor.
1/1/1984 tarihinde ise 2886 say Devlet hale Kanunu
yürürlü e giriyor.
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2886 say Devlet hale Kanununun; mal ve hizmet
al
ile yap m i leri ve bunlarla ilgili sözle melerin
düzenlenmesi ve uygulanmas hakk ndaki hükümleri,
1/1/2003 tarihinde yürürlü e giren 4734 say Kamu
hale Kanunu ve 4735 say Kamu hale Sözle meleri
Kanunu ile yürürlükten kald
yor.
2886 say Devlet hale Kanununun yukar da belirtilen
konular d ndaki di er hükümleri halen yürürlükte
bulunuyor. Bu hükümler Devlete gelir sa lamaya
yöneliktir.
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4734 say Kamu hale Kanunu ve 4735 say Kamu
hale Sözle meleri Kanunu, AB müktesebat ve uluslar
aras normlar esas al narak haz rlanmaya çal
yor.
4734 say Kanunda, yay mland
tarihten bu yana
geçen 9 y ll k sürede toplam 18 kez de iklik yap yor.
Bu de ikliklerden en kapsaml olanlar 4761, 4964 ve
5812 say Kanunlarla yap lan de ikliklerdir. lk iki
Kanunla toplam 50 maddede, son Kanunla ise 30
maddede de iklik yap yor.
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4734 say
Kamu hale
de erlendirmeler yap labilir.

Kanunu

hakk nda

u

Kanunun yürürlü e girmesinden bu yana Kanunun
kapsam sürekli daralt yor, istisnalar artt yor.
De ikliklerle k salt lmas na ra men ihale süreci uzun.
Yo un bir bürokratik uygulama.
Cümle yap lar bozuk.
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Bu çal mada,
4734 say Kamu hale Kanunu ile
4735 say Kamu hale Sözle meleri Kanununa
maddeler halinde yer veriliyor.
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli i,
Hizmet Al
haleleri Uygulama Yönetmeli i ve
Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inin gerekli
görülen maddeleri Kanunun ilgili maddeleri alt nda
aç klanmaya çal
yor.
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Dan manl k Hizmet Al
haleleri Uygulama Yönetmeli i,
Çerçeve Sözle me halelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara li kin
Yönetmelik,
Yap m leri Muayene ve Kabul Yönetmeli i,
Mal Al mlar Denetim Muayene ve Kabul
lemlerine Dair
Yönetmelik,
Hizmet Al mlar Muayene ve Kabul Yönetmeli i,
Dan manl k Hizmet Al mlar Muayene ve Kabul Yönetmeli i,
halelere Yönelik Ba vurular Hakk nda Yönetmelik.
Yukar da belirtilen Yönetmelikler ile Kamu hale Genel Tebli ine ise
ihtiyaç duyuldu u ölçüde yer verilerek ilgili Kanun maddesi
içerisinde gerekli aç klamalar yap yor.
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Yay mland

Kanun Numaras 4734
Kabul Tarihi 4/1/2002
Resmi Gazetenin Tarihi 22/1/2002
Say 24648
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NC BÖLÜM
Uygulama lkeleri
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Amaç
MADDE 1.
Bu Kanunun amac ,
Kamu hukukuna tâbi olan veya
Kamunun denetimi alt nda bulunan veyahut
Kamu kayna kullanan

Kamu kurum ve kurulu lar n yapacaklar ihalelerde
uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
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Kapsam
MADDE 2.
da belirtilen idarelerin kullan nda bulunan her
türlü kaynaktan kar lanan mal veya hizmet al mlar ile
yap m i lerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre
yürütülür:
a)Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile
Özel bütçeli idareler,
l özel idareleri ve
Belediyeler ile
Bunlara ba ;
Döner sermayeli kurulu lar,
Birlikler (meslekî kurulu eklinde faaliyet gösterenler ile bunlar n
üst kurulu lar hariç),
Tüzel ki iler.
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Kapsam
MADDE 2.
b)Kamu iktisadi kurulu lar ile iktisadi devlet
te ekküllerinden olu an kamu iktisadi te ebbüsleri.
c) Sosyal güvenlik kurulu lar ,
Fonlar,
Özel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu
görevi verilmi tüzel ki ili e sahip kurulu lar (meslekî
kurulu lar ve vak f yüksek ö retim kurumlar hariç) ile
Ba ms z bütçeli kurulu lar.
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Kapsam
MADDE 2.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin do rudan
veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin
yar ndan fazlas na sahip bulunduklar her çe it
kurulu , müessese, birlik, i letme ve irketler.
e) 4603 say Kanun kapsam ndaki bankalar ile bu
bankalar n do rudan veya dolayl olarak birlikte ya da
ayr ayr sermayesinin yar ndan fazlas na sahip
bulunduklar irketlerin yap m ihaleleri.
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Kapsam
MADDE 2.
Ancak, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bu Fonun
hisselerine k smen ya da tamamen sahip oldu u bankalar,
4603 say Kanun kapsam ndaki bankalar ve bu bankalar n
do rudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr
sermayesinin yar ndan fazlas na sahip bulunduklar irketler
((e) bendinde belirtilen yap m ihaleleri hariç) 4603 say
Kanun kapsam ndaki bankalar n 2499 say Sermaye Piyasas
Kanununa tabi gayrimenkul yat m ortakl klar ile enerji, su,
ula rma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren
te ebbüs, i letme ve irketler bu Kanun kapsam
ndad r.
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Merkezi Yönetim Kapsam ndaki Kamu dareleri
5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2
nci maddesinde belirtilen Merkezi Yönetim kapsam ndaki
Kamu idareleri;
(I)Say
cetvelde say lan genel bütçe kapsam ndaki
kamu idareleri,
(II)Say
cetvelde say lan özel bütçe kapsam ndaki
idareler,
(III) Say cetvelde say lan düzenleyici ve denetleyici
kurumlar,
(IV) Say cetvelde say lan sosyal güvenlik kurumlar ,
Maddede say lan di er idarelerle birlikte bu Kanun
hükümlerine tabidir.
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4603 Say Kanun Kapsam ndaki Bankalar
4603 say

Kanun kapsam ndaki

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ,
Türkiye Halk Bankas Anonim irketi ve
Türkiye Emlak Bankas Anonim irketinin

yap m ihaleleri bu Kanun kapsam ndad r.
Bu bankalar n mal ve hizmet al mlar ise bu Kanunun
kapsam
ndad r.
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stisnalar
MADDE 3.
a) Kanun kapsam na giren kurulu larca,
kurulu
amac
veya mevzuat
gere i
lemek,
de erlendirmek, iyile tirmek veya satmak üzere
do rudan üreticilerden veya ortaklar ndan yap lan tar m
veya hayvanc kla ilgili ürün al mlar ile

6831 say Orman Kanunu gere ince orman köyleri
kalk nd rma
kooperatiflerinden
ve
köylülerden
yap lacak hizmet al mlar ,
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stisnalar
MADDE 3.
b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlar ile
ili kili oldu una veya gizlilik içinde yürütülmesi
gerekti ine
ilgili bakanl k taraf ndan karar verilen veya
mevzuat
uyar nca sözle menin yürütülmesi
ras nda özel güvenlik tedbirleri al nmas
gereken veya devlet güvenli ine ili kin temel
menfaatlerin korunmas
gerektiren hallerle
ilgili olan mal ve hizmet al mlar ile yap m i leri,
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stisnalar
MADDE 3.
c) - Uluslararas anla malar gere ince sa lanan d finansman ile
yapt lacak olan ve finansman anla mas nda farkl ihale usul ve
esaslar n uygulanaca belirtilen mal veya hizmet al mlar ile
yap m i leri;
- uluslararas sermaye piyasalar ndan yap lacak borçlanmalara
ili kin her türlü dan manl k ve kredi derecelendirme hizmetleri;
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n banknot ve k ymetli
evrak üretim ve bas
ile ilgili mal veya hizmet al mlar ,
- özelle tirme uygulamalar için 24.11.1994 tarihli ve 4046 say
Kanun çerçevesinde yap lacak her türlü dan manl k hizmet
al mlar ;
- hava ta mac
yapan te ebbüs, i letme ve irketlerin ticari
faaliyetlerine ili kin mal ve hizmet al mlar ,
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stisnalar
MADDE 3.
d) - darelerin yabanc ülkelerdeki kurulu lar n mal
veya hizmet al mlar ile yap m i leri;
- yurt d nda bulunan nakil vas talar n o yerden
sa lanmas zorunlu mal veya hizmet al mlar ,
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stisnalar
MADDE 3.
e) Bu Kanun kapsam na giren kurulu lar n;

Adalet Bakanl na ba
ceza infaz kurumlar , tutukevleri i yurtlar
kurumlar ,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba
huzurevleri ve
yeti tirme yurtlar ,
Millî E itim Bakanl na ba üretim yapan okullar ve merkezler,
Tar m ve Köyi leri Bakanl na ba enstitü ve üretme istasyonlar ile
Ba bakanl k Bas mevi letmesi taraf ndan bizzat üretilen mal ve hizmetler
için an lan kurulu lardan,
Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ünden,
yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar letmesi Genel Müdürlü ünden,
akaryak t ve ta t için Tasfiye leri Döner Sermaye letmeleri Genel
Müdürlü ünden yapacaklar al mlar ile …
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stisnalar
MADDE 3.
ara rma-geli tirme
faaliyetleri
kapsam nda
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma
Kurumundan yapacaklar
mal, hizmet ve
dan manl k hizmet al mlar ,
et ve et ürünleri için Et ve Bal k Kurumu Genel
Müdürlü ünden,
ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullan lan
monoblok tekerlek ve tekerlek tak mlar için
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlü ünden yapacaklar al mlar,
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stisnalar
MADDE 3.
f)Ulusal ara rma-geli tirme kurumlar n yürüttü ü ve
destekledi i ara rma-geli tirme projeleri için gerekli olan mal
ve hizmet al mlar ile finansman n tamam
Kanun kapsam ndaki bir idare taraf ndan kar lanarak elde
edilen sonuçlar n bu idare taraf ndan sadece kendi
faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalan ld
haller hariç, her
türlü ara rma ve geli tirme hizmeti al mlar ,
g) 2 nci maddenin birinci f kras n (b) ve (d) bentlerinde say lan
kurulu lar n, ticari ve s nai faaliyetleri çerçevesinde; do rudan mal ve
hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlar n temini
için yapacaklar ,
Hazine garantisi veya do rudan bütçenin transfer tertibinden aktarma
yapmak suretiyle finanse edilenler d ndaki
yakla k
maliyeti
ve
sözle me
bedeli
be milyon
sekizyüzk rkdokuzbin dörtyüzyirmialt Türk Liras
mayan mal
veya hizmet al mlar ,
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stisnalar
MADDE 3.
h) Bu Kanun kapsam ndaki idarelerin kendi özel mevzuat
uyar nca hak sahiplerine sa layacaklar te his ve tedaviye yönelik
hizmet al mlar ile tedavisi kurumlar nca üstlenilen ki ilerin
ayakta tedavisi s ras nda reçeteye ba lanan ilaç ve t bbî
malzemelerin ki ilerce al mlar ,
sa k hizmeti sunan bu Kanun kapsam ndaki idarelerin
te his ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacaklar
mal ve hizmet al mlar ,
i) 21.7.1983 tarihli ve 2863 say Kültür ve Tabiat Varl klar
Koruma Kanunu kapsam ndaki ta
r ve ta nmaz kültür
varl klar n rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon
projeleri, sokak sa kla rma, çevre düzenleme projeleri ve
bunlar n uygulamalar ile de erlendirme, muhafaza, nakil i leri
ve kaz çal malar na ili kin mal ve hizmet al mlar ,
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stisnalar
MADDE 3.
j) Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararlar n Tazmini Esaslar na Dair Kanun hükümleri
kapsam nda, acil müdahale plânlar n haz rlanmas ve
bir olay meydana geldikten sonra kirlili e müdahale ve
acil müdahale plânlar n icras için acil olarak ihtiyaç
duyulabilecek hizmet al
ile araç, gereç ve malzeme
al ,
k)Vak f
kültür
varl klar n
onar mlar
ve
restorasyonlar ile çevre düzenlemesine ili kin mal veya
hizmet al mlar ,
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stisnalar
MADDE 3.
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile özerk spor federasyonlar n ulusal ve
uluslararas sportif faaliyetlerine ili kin mal ve hizmet al mlar ,
l) Tan klar n korunmas na ili kin mevzuat hükümlerine göre al nacak koruma
tedbirlerinin uygulanmas için gerekli olan mal ve hizmet al mlar ,
m) Boru Hatlar ile Petrol Ta ma A. . (BOTA ) taraf ndan ithalat yoluyla yap lacak spot
la
lm do al gaz (LNG) al mlar ,
n) Uluslararas mükellefiyetlerden do an veya ulusal amaçl ; savunma, güvenlik,
insani yard m gibi durumlarda ortaya ç kabilecek acil ihtiyaçlar n, süratli ve
etkin bir biçimde temini amac yla, önceden güvenceler al nmas na olanak
sa layan anla malar veya sözle meler yapmak suretiyle mal ve hizmet al mlar ,
0) Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve da
alan nda faaliyet gösteren kamu
iktisadi te ebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak di er
kamu kurum ve kurulu lar ndan yapacaklar enerji ve yak t al mlar ,
Fakir ailelere kömür yard
yap lmas na ili kin Bakanlar Kurulu kararnameleri
kapsam nda; i leticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel
Müdürlü ünün kendisine veya ba
ortakl k veya i tiraklerine ait olan kömür
sahalar ndan yapaca mal ve hizmet al mlar ,
Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi de ildir.
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darelerin Kamu Kayna Kullan
Gerektirmeyen leri (K GT)
Kamuya ait ta nmaz mallar n kamu harcamas yap lmas
gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullan
söz konusu
olmayan kat ve/veya arsa kar
in aat yap m i leri 4734 say
Kanun kapsam nda yer almamaktad r.
Kamu kayna kullan lmayan ve bedeli ö renci velileri taraf ndan
ödenen, hizmet sunucusunun idare taraf ndan belirlenmedi i ve
sadece talep edenlerin faydaland
ilkö retim ve ortaö retim
renci ta ma hizmeti al mlar , 4734 say Kanun kapsam nda
yer almamaktad r.
darelere Kanun kapsam
ndaki ki ilerin tasarrufunda
bulunan kaynaklardan yap lacak
artl ba larda, ba
artlar n 4734 say Kanunun uygulanmas
olanaks z hale
getirmesi halinde, artl olarak yap lacak ba larla s rl al mlar,
Kanun kapsam nda bulunmamaktad r.
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darelerin Kendilerine Ba Döner Sermayelerden
Yapacaklar Al mlar (K GT)
dareler kendi bünyelerinde kurulmu
birimleri
niteli inde bulunan ve kanunla ayr bir tüzel ki ilik
kazand lmayan döner sermaye i letmelerinden, bu
letmelerin faaliyet konular ile s rl olmak kayd yla,
ürettikleri mal ve hizmetler 4734 say
Kanunla
öngörülen ihale usullerine tabi olmadan temin
edebileceklerdir.
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Elektrik, Su, Do algaz Gibi Tekel Niteli i Bulunan
Mal ve Hizmetlerin Temini (K GT)
Elektrik, su, do algaz gibi mevzuat n verdi i yetki
çerçevesinde sunulan ve tekel niteli i bulunan mal ve
hizmetlerin bu nitelikleri devam etti i sürece, 4734 say
Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanmaks n ait
olduklar
mevzuat
çerçevesinde
temin
edilmesi
mümkündür.
An lan mal veya hizmetlerin belirtilen niteliklerinin
de mesi, bu çerçevede; mevzuat n veya imtiyaz hakk n
verdi i üretim ve sunum yetkisinin kalkmas , tekel
niteliklerinin kalmamas gibi de iklikler sonucu ihale
edilebilir nitelik kazanmalar halinde 4734 say Kanun
hükümlerine göre temin edilmelerinin zorunlu olaca
hususu aç kt r.
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Tan mlar
MADDE 4.
Bu Kanunun uygulanmas nda;
Mal: Sat n al nan her türlü ihtiyaç maddeleri ile ta
r ve
ta nmaz mal ve haklar ,
Hizmet: Bak m ve onar m, ta ma, haberle me, sigorta,
ara rma ve geli tirme, muhasebe, piyasa ara rmas ve
anket, dan manl k, tan m, bas m ve yay m, temizlik,
yemek haz rlama ve da m, toplant , organizasyon,
sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî e itim, foto raf,
film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik
hizmetler ile yaz m hizmetlerini, ta
r ve ta nmaz mal
ve haklar n kiralanmas ve benzeri di er hizmetleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
Yap m: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman ,
ht m, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor
tesisi, alt yap , boru iletim hatt , haberle me ve enerji nakil
hatt , baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi,
toprak slah , ta n koruma ve dekapaj gibi her türlü in aat
leri ve bu i lerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye,
tamamlama,
büyük
onar m,
restorasyon,
çevre
düzenlemesi, sondaj, y kma, güçlendirme ve montaj i leri
ile benzeri yap m i lerini,
Tedarikçi: Mal al
ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel
ki ileri veya bunlar n olu turduklar ortak giri imleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
Hizmet sunucusu: Hizmet al
ihalesine teklif veren
gerçek veya tüzel ki ileri veya bunlar n olu turduklar ortak
giri imleri,
Dan man: Dan manl k yapan, bilgi ve deneyimini
idarenin yarar için kullanan, dan manl
yapt
in
yüklenicileri ile hiçbir organik ba içinde bulunmayan,
idareden dan manl k hizmeti kar
nda hiçbir
kazanç sa lamayan ve dan manl k hizmetlerini veren
hizmet sunucular ,
Yap m müteahhidi: Yap m i i ihalesine teklif veren gerçek
veya tüzel ki ileri veya bunlar n olu turduklar ortak
giri imleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
Aday: Ön yeterlik için ba vuran gerçek veya tüzel ki ileri veya
bunlar n olu turduklar ortak giri imleri,
Ortak Giri im: haleye kat lmak üzere birden fazla gerçek veya
tüzel ki inin aralar nda yapt klar anla ma ile olu turulan
ortakl veya konsorsiyumlar ,
stekli: Mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin ihalesine teklif
veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yap m müteahhidini,
stekli olabilecek: hale konusu alanda faaliyet gösteren ve
ihale veya ön yeterlik doküman sat n alm gerçek veya
tüzel ki iyi ya da bunlar n olu turduklar ortak giri imi,
Yerli stekli: Türkiye Cumhuriyeti vatanda gerçek ki iler ile
Türkiye Cumhuriyeti kanunlar na göre kurulmu tüzel ki ilikleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
Yüklenici: Üzerine ihale yap lan ve sözle me imzalanan
istekliyi,
dare: haleyi yapan bu Kanun kapsam ndaki kurum ve
kurulu lar ,
hale Yetkilisi: darenin, ihale ve harcama yapma yetki ve
sorumlulu una sahip ki i veya kurullar ile usulüne uygun
olarak yetki devri yap lm görevlilerini,
Ba vuru belgesi: Belli istekliler aras nda ihale usulünde ön
yeterli e kat lan aday taraf ndan yeterli inin tespitinde
kullan lmak üzere sunulan belgeleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
hale doküman : hale konusu mal veya hizmet al mlar ile
yap m i lerinde;
isteklilere talimatlar da içeren idari artnameler ile
yapt lacak i in projesini de kapsayan teknik artnameler,
sözle me tasar ve
gerekli di er belge ve bilgileri,

Ön proje: Belli bir yap

n kesin ihtiyaç program na göre;

gerekli arazi ve zemin ara rmalar yap lmadan,
bilgilerin halihaz r haritalardan al nd ,
çevresel etki de erlendirme ve fizibilite raporlar dahil elde
edilen verilere dayan larak haz rlanan plân, kesit, görünü ve
profillerin belirtildi i bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
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Tan mlar
MADDE 4.
Kesin proje: Belli bir yap n onaylanm ön projesine
göre; mümkün olan arazi ve zemin ara rmalar yap lm
olan, yap elemanlar n ölçülendirilip boyutland ld ,
in aat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildi i
projeyi,
Uygulama projesi: Belli bir yap n onaylanm kesin
projesine göre yap n her türlü ayr nt
n belirtildi i
projeyi,
hale: Bu Kanunda yaz usul ve artlarla mal veya hizmet
al mlar ile yap m i lerinin istekliler aras ndan seçilecek birisi
üzerine b rak ld
gösteren ve ihale yetkilisinin onay
müteakip sözle menin imzalanmas ile tamamlanan
lemleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
Teklif: Bu Kanuna göre yap lacak ihalelerde isteklinin
idareye sundu u fiyat teklifi ile de erlendirmeye esas belge
ve/veya bilgileri,
Aç k ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildi i usulü,
Belli istekliler aras nda ihale usulü: Ön yeterlik
de erlendirmesi sonucunda idare taraf ndan davet edilen
isteklilerin teklif verebildi i usulü,
Pazarl k usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde
kullan labilen, ihale sürecinin iki a amal
olarak
gerçekle tirildi i ve idarenin ihale konusu i in teknik
detaylar ile gerçekle tirme yöntemlerini ve belli hallerde
fiyat isteklilerle görü tü ü usulü,
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Tan mlar
MADDE 4.
Do rudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde
ihtiyaçlar n, idare taraf ndan davet edilen isteklilerle
teknik artlar n ve fiyat n görü ülerek do rudan temin
edilebildi i usulü,
Sözle me: Mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinde
idare ile yüklenici aras nda yap lan yaz anla may ,
Kurum: Kamu hale Kurumunu,
Kurul: Kamu hale Kurulunu,
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Tan mlar
MADDE 4.
Ön ilan: l içerisinde ihale edilmesi planlanm
lere ili kin olarak, mali y n ba lang
izleyen
mümkün olan en k sa sürede yap lan duyuruyu,
Elektronik Kamu Al mlar Platformu: dareler ile
kamu al mlar sürecine taraf olanlar n bu sürece
ili kin
i lemleri
internet
üzerinden
gerçekle tirebilecekleri ve Kurum taraf ndan
yönetilen elektronik ortam ,
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Tan mlar
MADDE 4.
Dinamik al m sistemi: hale doküman na uygun ön
teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde
yeterlik kriterlerini sa layan bütün isteklilerin
sisteme kabul edildi i, piyasada mamul olarak
bulunan mallar n tedarikine yönelik tamamen
elektronik ortamda gerçekle tirilen al m sürecini,
Elektronik eksiltme: Tekliflerin de erlendirilmesinin
ard ndan elektronik ortamda eksiltme
eklinde
sunulan yeni fiyatlar n veya belirli teklif unsurlar na
ili kin yeni de erlerin bir elektronik araç marifetiyle
otomatik de erlendirme metotlar
kullan larak
yeniden de erlendirilmesi ve s raland lmas eklinde
tekrar eden i lemleri,
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Tan mlar
MADDE 4.
Çerçeve anla ma: Bir veya birden fazla idare ile
bir veya birden fazla istekli aras nda,
belirli bir zaman aral nda gerçekle tirilecek
al mlar n
özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen
miktarlar n tespitine ili kin artlar belirleyen
anla may ,

fade eder.
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açland rma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikimi
Niteli i, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas (K GT)

lerinin

Gerek hizmet al
gerekse yap m i leri aras nda ismen
say lmayan a açland rma, erozyon kontrolü ve fidan
dikim i lerinin, “hizmet” tan
kapsam nda
de erlendirilmesi gerekmektedir.
Sigorta hizmetleri, 4734 say
Kanunun 4 üncü
maddesindeki hizmetler kapsam nda yer ald ndan
zorunlu mali sorumluluk sigortas an lan Kanuna göre
ihale edilmesi gerekmektedir.
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Temel ilkeler
MADDE 5.
dareler, bu Kanuna göre yap lacak ihalelerde;
Saydaml ,
Rekabeti,
it muameleyi,
Güvenirli i,
Gizlili i,
Kamuoyu denetimini,
htiyaçlar n uygun artlarla ve zaman nda kar lanmas
Kaynaklar n verimli kullan lmas

ve

Sa lamakla sorumludur.
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Temel ilkeler
MADDE 5.
Aralar nda kabul edilebilir do al bir ba lant olmad
sürece mal al , hizmet al
ve yap m i leri bir arada
ihale edilemez.
ik de erlerin alt nda kalmak amac yla mal veya
hizmet al mlar ile yap m i leri
mlara bölünemez.
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Temel ilkeler
MADDE 5.
Bu Kanuna göre yap lacak ihalelerde aç k ihale usulü ve
belli istekliler aras nda ihale usulü temel usullerdir.
Di er ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde
kullan labilir.
Ödene i bulunmayan hiçbir i için ihaleye ç lamaz.
lgili mevzuat gere ince Çevresel Etki De erlendirme
(ÇED) raporu gerekli olan i lerde ihaleye ç labilmesi
için ÇED olumlu belgesinin al nm olmas zorunludur.
Ancak, do al afetlere ba olarak acilen ihale edilecek
yap m lerinde ÇED raporu aranmaz.
47
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K Kararlar
darelerin, ihaleleri k smi teklife açmak konusunda takdir
yetkileri vard r.(14.01.2008/KN: 2008/UM.Z-130)
Farkl nitelikteki malzeme al mlar n k smi teklife kapal
olmas rekabeti engeller. (24.09.2007/KN:2007/UM.Z-3119)
Son teklif verme saatinin, ihalenin yap laca saatten
önceki bir saat olarak belirlenmesi, temel ilkelere
ayk
r. (12.10.2009/KN:2009/UH.I-2476)
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K Kararlar

Çok uzun süreli i ler, 4734 say Kanunun 21/b maddesine göre
“idare taraf ndan önceden öngörülmeyen olaylar” kapsam nda
de erlendirilerek, pazarl kla yap lamaz. (03.11.2008/ KN:2008/
UH.I-4468)
Kullan lmam
cihaz kullan laca na dair taahhütname
istenmesi, kaynaklar n verimli kullan lmas ilkesine ayk
r.
(03.12.2007/KN:2007/UH.Z-3903)
Yerli ve yabanc istekliler için farkl ödeme ko ullar getirilmesi
itlik ilkesine ayk
r. (18.01.2010/KN:2010/UM.I-231)
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hale Komisyonu
MADDE 6.
hale yetkilisi,
Biri ba kan olmak üzere,
kisinin ihale konusu i in uzman olmas art yla,
lgili idare personelinden en az dört ki inin ve
Muhasebe veya malî lerden sorumlu bir personelin
Kat
yla kurulacak en az be ve tek say da ki iden
olu an ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak
üzere görevlendirir.
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hale Komisyonu
MADDE 6.
haleyi yapan idarede yeterli say veya nitelikte personel
bulunmamas halinde, bu Kanun kapsam ndaki idarelerden
komisyona üye al nabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalar
sa lamak amac yla ihale i lem
dosyas n birer örne i, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale
komisyonu üyelerine verilir.
hale komisyonu eksiksiz olarak toplan r. Komisyon kararlar
ço unlukla al r. Kararlarda çekimser kal namaz. Komisyon
ba kan ve üyeleri oy ve kararlar ndan sorumludur. Kar oy
kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon karar na
yazmak ve imzalamak zorundad r.
hale komisyonunca al nan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,
komisyon ba kan ve üyelerinin adlar , soyadlar ve görev
unvanlar belirtilerek imzalan r.
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hale Komisyonu As l ve Yedek Üyeleri
BA KAN
…………….
dareden)
Yedek
………………
dareden)
ÜYE 1
…………………
(UZMAN)
DAREDEN)

Yedek 1
………………

ÜYE 2
……………..
(UZMAN)
DAREDEN)

Yedek 2
………………..

ÜYE 3
…………………
DAREDEN)

ÜYE 4
…………………
(MUH.-MAL
Z.)

Yedek 3
………………….

Yedek 4
………………
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hale Komisyonu
hale yetkilisi; ihale komisyonunu, ihale ilan veya ön yeterlik
ilan veyahut davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde as l ve
yedek üyelerinin isimlerini belirtmek suretiyle olu turur.
hale komisyonu idare personelinden olu turulur. darede yeterli
say ve nitelikte personel yoksa bu Kanun kapsam ndaki
idarelerden komisyona üye al nabilir.
hale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. Kurullar n ihale
yetkilisi oldu u durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyonu
üyesi olamazlar.
hale komisyonu d nda ba ka adlar alt nda komisyonlar
olu turulamaz.
hale sürecindeki bütün de erlendirmeler ihale komisyonu
taraf ndan yap r.
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hale Komisyonu
Her hangi bir kadroda bulunan bir ihale komisyon üyesinin,
görevinin de mesi sonucunda, o üyenin kadrosuna atanan
görevli de il, daha önce komisyonda yedek üye olarak
görevlendirilen ki inin komisyonun i ve i lemlerine kat lmas
gerekir.
hale komisyon üyelerinin kusurlar sonucu do an hazine
zararlar n kendilerinden tahsili gerekir (Y.4.HD. 05.04.19642446/1847)
Yeterlik kriterini tespit için, ihale komisyonundan ba ka bir
komisyonun
kurulmas
Yasaya
ayk
r.
(K K,
21.05.2003/UK.Z-91)
54
www.hacibayramcolak.net

K Kararlar
hale komisyonuna, Kanun kapsam nda olan idareler
ndan üye al namaz. 10.11.2008/KN:2008/UH.II-4526)
halede numune istenebilir ancak, numune teklifle
birlikte verilmelidir. De erlendirmeyi yapmak üzere
ihale komisyonu d nda teknik komisyon vb. ba ka
komisyonlar olu turulamaz.
(18.02.2008/KN:2008/UM.Z-857)
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hale Komisyonu
hale yetkilisinin görevlendirdi i komisyon üyelerinden
ba ka birinin komisyon toplant lar na kat lmas ihalenin
iptalini gerektirir. (K K, 31.07.2006/UM.Z-1798)
4734 say
Kanunun 36 nc maddesine göre al nan
teklifler ihale komisyonlar nca aç r ve tutana a ba lan r,
ancak söz konusu ihalede teklif zarflar ihale yetkilisince
aç lm ve bu suretle ihale yetkilisi ihale komisyonunun
yerine geçmi tir. Bu durumda ihale karar ile imzalanan
sözle menin hükümsüz say lmas gerekir.(K K, 2003/UK.Z-

103)
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hale Komisyonu
Söz konusu ihalede 23.08.2005 tarihli bölge müdür oluru ilk
ihale komisyonunun olu turuldu u, ancak ihale i lemlerinin
devam ettirildi i bir a amada ihale komisyonu üyelerinden
baz lar n görevlerinin de ti i, bu nedenle yeniden ihale
yetkilisinden onay al narak yeni komisyon üyelerinin
görevlendirildi i, oysa; mevcut ihale i lemlerinin daha önce
görevlendirilen yedek üyeler ile tamamlanmas gerekti inden,
an lan ihalede bu a amadan sonra objektif de erlendirme
imkan kalmad sonucuna var lm r.( K, 15.05.2006/UY.Z-1225)
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hale Komisyonu
hale süreci idare hukuku anlam nda zincirleme
lemlerden olu an bir süreçtir. Zincir i lemlerden
birindeki bir hukuka ayk
k di er i lemleri de
sakatlar.
Bu bak mdan, en az 5 üyeden olu mayan ihale
komisyonuyla yap lan i lemler Yasan n 6 nc
maddesine aç kça ayk
oldu undan ihalenin
iptaline…( K, 01.05.2006/UM.Z-1060)
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hale i lem dosyas
MADDE 7.
halesi yap lacak her i için bir i lem dosyas
düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden al nan
onay belgesi ve eki yakla k maliyete ili kin hesap cetveli,
ihale doküman ,
ilân metinleri,
adaylar veya istekliler taraf ndan sunulan ba vurular veya
teklifler ve di er belgeler,
ihale komisyonu tutanak ve kararlar gibi ihale süreci ile
ilgili bütün belgeler bulunur.
59
www.hacibayramcolak.net

hale lem Dosyas ve Taahhüt Dosyas
hale i lem dosyas , Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeli i gere ince düzenlenip ödeme
belgesine ba lanan Taahhüt Dosyas ndan farkl r.
hale i lem dosyas , taahhüt dosyas nda bulunan tüm
belgeleri de kapsar.
Gerekli incelemeyi yapmalar
sa lamak amac yla
ihale i lem dosyas n birer örne i ilan veya daveti
izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
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haleye Kat m Kurallar
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ik de erler
MADDE 8.

Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin
uygulanmas nda yakla k maliyet dikkate al narak
kullan lacak e ik de erler a
da belirtilmi tir:
a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin
mal ve hizmet al mlar nda alt yüzdoksandokuzbin
ikiyüzyetmi Türk Liras ,
b)Kanun kapsam ndaki di er idarelerin mal ve hizmet
al mlar nda birmilyon yüzaltm be bin dörtyüzellibir
Türk Liras ,
c)Kanun kapsam ndaki idarelerin yap m i lerinde
yirmibe milyon alt yüzk rkbin yirmibir Türk Liras ,
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ik De erlerin Dikkate Al nd

Konular

ik de erler Kamu hale Kurumu taraf ndan yay mlanan
Tebli lerle her y l güncellenmektedir.
ik de erlerin dikkate al nd konular unlard r.

hale ilan sürelerinin belirlenmesi (madde 13).
Ön ilan n yap p yap lmayaca (madde 13).
Yap m i i ihalelerinin belli istekliler aras nda ihale usulüyle
yapt lmas (madde 20).
halelere yerli ve yabanc isteklilerin kat p kat lamayaca
n
tespiti (madde 63).
steklinin yeterli inin tespitinde de erlendirilmek üzere
istenecek belgelerin belirlenmesi (K GT).
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Döner Sermayeli Kurulu lar n Tabi
Olduklar ik De erler
Genel bütçeye dahil daireler ile özel bütçeli idarelere
ba
döner sermayeli kurulu lar n mal ve hizmet
al mlar nda, tüzel ki ilikleri olmamakla beraber
Kanunda ayr bir idare olarak say lmas ve bütçesinin
farkl olmas nedeniyle 4734 say
Kanunun 8 inci
maddesinin (b) bendinde belirtilen e ik de ere tabi
olunacakt r.
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Yakla k maliyet
MADDE 9.
Mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin ihalesi
yap lmadan önce idarece,
her türlü fiyat ara rmas yap larak katma de er vergisi
hariç olmak üzere yakla k maliyet belirlenir ve
dayanaklar yla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Yakla k maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlar nda yer
verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ili kisi
olmayan di er ki ilere aç klanmaz.

65
www.hacibayramcolak.net

Yakla k maliyetin hesaplanmas na ili kin ilkeler
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;
dare taraf ndan, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen
esas ve usullere göre ihale konusu mal n KDV hariç olmak üzere yakla k maliyeti
hesaplan r ve dayanaklar yla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
Ön ilan yay mlanmadan önce tahmini al m miktar esas al narak hesaplanan yakla k
maliyet, ihale veya ön yeterlik ilan öncesi al m miktar ve di er hususlar göz önünde
bulundurularak yeniden hesaplanabilir.
hale konusu al n bir k sm na teklif verilmesinin mümkün oldu u hallerde, yakla k
maliyet her bir k m için ayr ayr olmak üzere i in tamam dikkate al narak hesaplan r.
dare taraf ndan ihale konusu mal n üretimi için yükleniciye verilecek malzeme ve
ekipmanlar yakla k maliyetin hesaplanmas nda dikkate al nmaz.
hale komisyonu taraf ndan yakla k maliyet teklif fiyatlar yla birlikte aç klan r. Pazarl k
usulü ile yap lan ihalede ise yakla k maliyet, son yaz fiyat teklifleriyle birlikte
aç klan r. Bu a amadan önce yakla k maliyet aç klanamaz ve ilan edilemez.
hale komisyonu, yakla k maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede de ikli e
rad
belirlemesi durumunda; de ikli in gerekçelerini belirtmek suretiyle
güncelledi i yakla k maliyeti dikkate al r.
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Yakla k maliyetin hesaplanmas
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli inde yakla k maliyetin
hesaplanmas ile ilgili olarak a
daki hususlar belirlenmi tir.
dare yakla k maliyetin hesaplanmas nda; al m konusu mal n
niteli ini, miktar , teslim süresini, nakliyesini, sigortas
ve di er
özel artlar
belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister. Ancak,
idare, gerçek piyasa fiyatlar
yans tmayan ve yakla k maliyetin
hesaplanmas nda hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve
proforma faturalar de erlendirmeye almaz.
Yakla k maliyetin hesaplanmas nda kullan lan her tür bilgi ve belgeye
hesap cetveli ekinde yer verilir. De erlendirmeye al nmayan fiyat
bildirimleri ile proforma faturalar n de erlendirmeye al nmama
gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.
dare, al n niteli ini ve piyasa ko ullar göz önünde bulundurmak
suretiyle, a
da belirtilen çerçevede elde etti i fiyatlar n birini,
birkaç veya tamam kullanmak suretiyle yakla k maliyeti hesaplar:
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Yakla k maliyetin hesaplanmas
a) dare, al m konusu mal n özelli ine göre kamu kurum ve kurulu lar ile kamu
kurumu niteli indeki meslek kurulu lar ndan fiyat isteyerek yakla k maliyeti
hesaplayabilir.
b) dare, piyasada al m konusu mal üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel
ki ilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yakla k maliyeti
hesaplayabilir.
c) dare, al m konusu mala ili kin olarak Bütçe Uygulama Talimatlar nda ve/veya
Sa k Uygulama Tebli lerinde yer alan fiyatlar kullanarak yakla k maliyeti
hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farkl nitelikte giderler bulunmas
durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yakla k maliyet hesaplan r.
ç) dare, al m konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde al m yapm ise
Türkiye statistik Kurumu taraf ndan yay mlanan uygun endeksten yararlanmak
suretiyle bu al mlara ili kin fiyatlar güncelleyerek yakla k maliyeti hesaplayabilir.
Döviz ile yap lm olan al mlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz
al kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yakla k maliyet
hesaplanabilir.
d) dare, kamu kurum ve kurulu lar ile kamu kurumu niteli indeki meslek
kurulu lar n internet sayfalar nda yay mlanan fiyatlar kullanarak yakla k
68
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
haleye kat lacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile
mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ili kin
olarak a
da belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) Ekonomik ve malî yeterli in belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili
belgeler,
2) steklinin, ilgili mevzuat uyar nca yay nlanmas zorunlu olan
bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa
bunlara e de er belgeleri,
3) steklinin hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu i
ile ilgili taahhüdü alt ndaki ve bitirdi i i miktar gösteren belgeler.
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
b) Mesleki ve teknik yeterli in belirlenmesi için;
1) steklinin, mevzuat gere i ilgili odaya kay tl olarak
faaliyette bulundu unu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili
oldu unu kan tlayan belgeler,
2) stekli taraf ndan kamu veya özel sektöre bedel içeren
bir sözle me kapsam nda taahhüt edilen ihale konusu i
veya benzer i lere ili kin olarak;
a) Son onbe
l içinde geçici kabulü yap lan yap m i leri
ile kabul i lemleri tamamlanan yap mla ilgili hizmet
leriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
b) Son onbe
l içinde geçici kabulü yap lan yap m i leri
ile kabul i lemleri tamamlanan yap mla ilgili hizmet
lerinde sözle me bedelinin en az % 80'i oran nda
denetlenen ya da yönetilen i lerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
c) Devam eden yap m ve yap mla ilgili hizmet i lerinde;
ilk sözle me bedelinin tamamlanmas art yla, son onbe
l içinde gerçekle me oran toplam sözle me bedelinin
en az % 80'ine ula an ve kusursuz olarak gerçekle tirilen,
denetlenen veya yönetilen i lerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
d) Son be
l içinde kabul i lemleri tamamlanan mal
ve hizmet al mlar na ili kin deneyimi gösteren
belgeler,
e) Devredilen i lerde sözle me bedelinin en az %
80’inin tamamlanmas art yla, son onbe
l içinde
geçici kabulü yap lan yap m i leri ile kabul i lemleri
tamamlanan yap mla ilgili hizmet i leri ve son be
l
içinde kabul i lemleri tamamlanan mal ve hizmet
al mlar yla ilgili deneyimi gösteren belgeler,
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
3) steklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, ara rmageli tirme faaliyetlerine ve kaliteyi sa lamas na yönelik
belgeler,
4) steklinin organizasyon yap na ve ihale konusu i i yerine
getirmek için yeterli say da ve nitelikte personel çal rd na
veya çal raca na ili kin bilgi ve/veya belgeler,
5) hale konusu hizmet veya yap m i lerinde isteklinin yönetici
kadrosu ile i i yürütecek teknik personelinin e itimi ve
mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
6) hale konusu i in yerine getirilebilmesi için gerekli görülen
tesis, makine, teçhizat ve di er ekipmana ili kin belgeler,
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
7) stekliye do rudan ba
olsun veya olmas n, kalite kontrolden
sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurulu lara ili kin
belgeler,
8) hale konusu i in ihale doküman nda belirtilen standartlara
uygunlu unu gösteren, uluslar aras kurallara uygun ekilde akredite
edilmi kalite kontrol kurulu lar taraf ndan verilen sertifikalar,
9) darenin talebi halinde do rulu u teyit edilmek üzere, tedarik
edilecek mallar n numuneleri, kataloglar ve/veya foto raflar .

hale konusu i in niteli ine göre yukar da belirtilen bilgi veya
belgelerden
hangilerinin
yeterlik
de erlendirmesinde
kullan laca , ihale doküman nda ve ihale veya ön yeterli e
ili kin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
Birinci f kran n (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen
belgelerden, yap m ve yap mla ilgili hizmet i lerinde, denetleme veya
yönetme görevi nedeniyle al nanlarda gerçek ki inin mühendis veya
mimar olma art aran r.
bitirme, yönetim veya denetim suretiyle
elde edilecek belgeler, belge sahibi ki i veya kurulu lar n d ndaki
istekliler taraf ndan kullan lamaz, belgeler devredilemez, kiraya
verilemez ve sat lamaz. Bu belge sahiplerinin kuracaklar veya ortak
olacaklar tüzel ki iliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir y ld r
tüzel ki ili in yar ndan fazla hissesine sahip olmalar , her ihalede bu
oran n aranmas ve teminat süresince bu oran n muhafaza edilmesi
zorunludur. Denetim faaliyetleri nedeniyle al nacak belgeler ilk
be
l en fazla be te bir oran nda, daha sonraki y llarda gerçek
ki iler ile tüzel ki ilerin en az be
ld r yar ndan fazla
hissesine sahip olan mühendis ve mimarlar n i denetleme
nedeniyle alacaklar belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri
nedeniyle al nacak belgeler en fazla be te bir oran nda dikkate
al r.
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
da belirtilen durumlardaki istekliler ihale d

rak r:

a) flas eden, tasfiye halinde olan, i leri mahkeme taraf ndan
yürütülen, konkordato ilân eden, i lerini ask ya alan veya
kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) flas ilân edilen, zorunlu tasfiye karar verilen, alacakl lara
kar borçlar ndan dolay mahkeme idaresi alt nda bulunan
veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri
uyar nca kesinle mi sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri
uyar nca kesinle mi vergi borcu olan.
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
e) hale tarihinden önceki be
l içinde, mesleki
faaliyetlerinden dolay yarg karar yla hüküm giyen.
f) hale tarihinden önceki be
l içinde, ihaleyi yapan idareye
yapt
ler s ras nda i veya meslek ahlak na ayk
faaliyetlerde bulundu u bu idare taraf ndan ispat edilen.
g) hale tarihi itibariyle, mevzuat gere i kay tl oldu u oda
taraf ndan mesleki faaliyetten men edilmi olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya
yan lt bilgi ve/veya sahte belge verdi i tespit edilen.
i) 11 inci maddeye göre ihaleye kat lamayaca belirtildi i
halde ihaleye kat lan.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davran larda
bulunduklar tespit edilen.
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haleye kat mda yeterlik kurallar
MADDE 10.
Kurum, dördüncü f kran n; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal
Güvenlik Kurumu Ba kanl
n uygun görü ünü alarak sosyal
güvenlik prim borcunun kapsam ve tutar ; (d) bendi ile ilgili
olarak, Gelir daresi Ba kanl
n uygun görü ünü alarak vergi
borcu kapsam na girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle
belirlemeye yetkilidir.
Bu madde kapsam nda istenen belgelerden hangilerinin
taahhütname olarak sunulabilece i Kurum taraf ndan belirlenir.
Gerçe e ayk hususlar içeren taahhütname sunulmas veya
ihale üzerinde kalan istekli taraf ndan taahhüt alt na al nan
durumu tevsik eden belgelerin sözle me imzalanmadan önce
verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale d
rak larak
geçici teminatlar gelir kaydedilir.
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Yeterlik Kurallar
Yeterlik kurallar belirlenmesinin amac ; aday veya isteklilerin;
- ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin objektif
kurallara göre belirlenmesini ve
- ihale konusu i in en uygun artlarda gerçekle tirilmesini
sa lamakt r.
stenebilecek bilgi ve belgeler maddede sayma yöntemiyle belirtilmi olup,
isteklilerden bu say lanlar n d nda ba ka bilgi ve belge istenemez.
halelerde istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik kriterlerinin ihale ve
ön yeterlik dokümanlar ile ihale ilan ve davet belgelerinde belirtilmesi
zorunludur.
Kanunda yeterlik kurallar iki grup halinde düzenlenmi tir.
Ekonomik ve mali yeterlik,
Mesleki ve teknik yeterlik.
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Yeterlik Kurallar
hale konusu i in niteli ine göre, Kanunun 10 uncu
maddesinde
say lan
belgelerden
hangilerinin
istenilmesi zorunlu belge veya hangilerinin istenilmesi
ihtiyari belge oldu u ilgili Yönetmeliklerinde
say lm r.
stenilecek bilgi veya belgeler, hiçbir surette rekabeti
engelleyici sonuçlar do uracak ekilde belirlenemez.
Bu bilgi veya belgeler, ihale usullerinin uyguland
ihalelerde istenilir. htiyaçlar n do rudan temin yoluyla
kar lanmas nda istenilemez.
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haleye kat lamayacak olanlar
MADDE 11.
da say lanlar do rudan veya dolayl veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya ba kalar ad na hiçbir ekilde ihalelere kat lamazlar:
a) Bu Kanun ve di er kanunlardaki hükümler gere ince
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine kat lmaktan yasaklanm
olanlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 say Terörle Mücadele Kanunu kapsam na
giren suçlardan veya
örgütlü suçlardan veyahut
kendi ülkesinde ya da yabanc bir ülkede kamu görevlilerine rü vet
verme suçundan dolay hükümlü bulunanlar.

b) lgili mercilerce hileli iflas etti ine karar verilenler.
c) haleyi yapan idarenin ihale yetkilisi ki ileri ile bu yetkiye sahip
kurullarda görevli ki iler.
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haleye kat lamayacak olanlar
MADDE 11
d) haleyi yapan idarenin ihale konusu i le ilgili her
türlü ihale i lemlerini haz rlamak, yürütmek,
sonuçland rmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ah slar n e leri ve
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kay n h mlar ile evlatl klar ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile
irketleri (bu ki ilerin yönetim kurullar nda görevli
bulunmad klar veya sermayesinin % 10'undan fazlas na
sahip olmad klar anonim irketler hariç).
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haleye kat lamayacak olanlar
MADDE 11
hale konusu i in dan manl k hizmetlerini yapan yükleniciler bu i in
ihalesine kat lamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu i in yüklenicileri de o
in dan manl k hizmeti ihalelerine kat lamazlar. Bu yasaklar, bunlar n
ortakl k ve yönetim ili kisi olan irketleri ile bu irketlerin
sermayesinin yar ndan fazlas na sahip olduklar irketleri için de
geçerlidir.
haleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne
amaçla kurulmu olursa olsun vak f, dernek, birlik, sand k gibi
kurulu lar ile bu kurulu lar n ortak olduklar irketler bu idarelerin
ihalelerine kat lamazlar.
Bu yasaklara ra men ihaleye kat lan istekliler ihale d
rak larak geçici
teminatlar gelir kaydedilir. Ayr ca, bu durumun tekliflerin
de erlendirmesi a amas nda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan
biri üzerine ihale yap lm sa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal
edilir.
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haleye Kat lamayacak Olanlar
2531 say Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar
ler Hakk nda Kanunun “Yasak ve Süresi” ba kl 2 nci
maddesinde; “Birinci madde kapsam na giren yerlerdeki
görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayr lanlar, ayr ld klar
tarihten önceki iki y l içinde hizmetinde bulunduklar daire, idare,
kurum ve kurulu lara kar ayr ld klar tarihten ba layarak üç y l
süreyle, o daire, idare, kurum ve kurulu taki görev ve faaliyet
alanlar yla ilgili konularda do rudan do ruya veya dolayl olarak
görev ve i alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve
temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklay hükümler
sakl r.” denilmektedir.
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artnameler
MADDE 12.
hale konusu mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin her
türlü özelli ini belirten idari ve teknik artnamelerin idarelerce
haz rlanmas esast r. Ancak, mal veya hizmet al mlar ile yap m
lerinin özelli i nedeniyle idarelerce haz rlanmas n mümkün
olmad
n ihale yetkilisi taraf ndan onaylanmas kayd yla,
teknik
artnameler
bu
Kanun
hükümlerine
göre
haz rlatt labilir.
hale konusu mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin teknik
kriterlerine ihale doküman n bir parças olan teknik
artnamelerde yer verilir.
Belirlenecek teknik kriterler,
verimlili i ve fonksiyonelli i sa lamaya yönelik olacak,
rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve
bütün istekliler için f rsat e itli i sa layacakt r.
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artnameler
MADDE 12.
Teknik artnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararas
teknik standartlara uygunlu u sa lamaya yönelik
düzenlemeler de yap r. Bu
artnamelerde teknik
özelliklere ve tan mlamalara yer verilir.
Belli bir marka, model, patent, men ei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve
belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve
tan mlamalara yer verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlar n
bulunmamas veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmamas hallerinde "veya dengi" ifadesine yer
verilmek art yla marka veya model belirtilebilir.
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dari artname
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;
dare, uygulayaca ihale usulüne ili kin bu Yönetmelik
ekinde yer alan tip idari artnameyi esas alarak idari
artnamesini haz rlar. Tip idari artnamede bo
rak lan
veya dipnota al nan hususlar; i in özelli ine göre, 4734 say
Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 say
Kamu hale
Sözle meleri Kanunu ve di er mevzuat hükümlerine ayk
olmayacak ekilde düzenlenir.
dare, tip idari artnamede düzenlenmeyen ancak i in
özelli ine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar ,
4734 ve 4735 say Kanunlar ile di er mevzuat hükümlerine
ayk olmamak ko uluyla, maddeler halinde düzenleyerek
“Di er Hususlar” bölümüne ekleyebilir.
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Teknik artname
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;
Al nacak mal n teknik kriterleri ve özellikleri, ihale doküman n bir parças olan teknik
artnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimlili i ve fonksiyonelli i
sa lamaya yönelik olmas , rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve f rsat e itli ini
sa lamas zorunludur.
Teknik artnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararas standartlara uygunlu u
sa lamaya yönelik düzenleme yap labilir. Ancak ulusal standard n bulunmamas
durumunda sadece uluslararas standart esas al narak düzenleme yap labilir.
Teknik artnamede, belli bir marka, model, patent, men ei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tan mlamalara yer
verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlar n bulunmad
veya
teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmad hallerde, “veya dengi” ifadesine
yer verilmek art yla marka veya model belirtilebilir.
Teknik artnamede, al m konusu mal n ambalajlanmas ve etiketlenmesi ile kullan m
lavuzuna yönelik düzenleme yap labilir.
Teknik artnamede, al m konusu mal n montaj ve sat sonras servisi ile yedek
parças n sa lanmas na yönelik düzenleme yap labilir...
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Teknik artname
Teknik artnamenin haz rlanmas nda, ürünlere ili kin teknik mevzuat n haz rlanmas ve
uygulanmas na dair mevzuat göz önünde bulundurulmal r.
Teknik artnamede yap lacak düzenlemelerin, ön yeterlik artnamesinde veya idari artnamede
ihaleye kat mda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle
uyumlu olmas gerekir.
Teknik artnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca
yap lacak inceleme ve de erlendirmelerde tereddüt olu turmayacak ekilde aç k olmas gerekir.
Özel imalat süreci gerektiren mal al mlar nda, yüklenici taraf ndan öncelikle mal n prototipinin
idareye sunulmas na ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yap lmas na yönelik teknik
artnamede düzenleme yap labilir.
Al m konusu mal n niteli i ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas al narak yüklenicinin
personel çal rmas n öngörülmesi halinde, bu personelin say ve niteli i teknik artnamede
veya sözle me tasar nda belirtilir.
Özel imalat süreci gerektiren mal al mlar nda, mal n ilgili mevzuat uyar nca teknik düzenleme
kapsam nda bulunmas ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olmas durumunda; idare
ve yüklenicinin mal n uygunluk de erlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik artnamede
ve/veya sözle me tasar nda belirtilir.
Teknik artnamenin idare taraf ndan haz rlanmas esast r. Ancak, al nacak mal n özelli inin
gerektirdi i hallerde ihale yetkilisi taraf ndan onaylanmas kayd yla, teknik artname, Kanun
hükümlerine uygun olarak dan manl k hizmet sunucular na haz rlatt labilir.
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Sözle me tasar
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;
dare, sözle me tasar
, bu Yönetmeli in ekinde yer alan tip sözle meyi esas
alarak haz rlar.
Tip sözle mede bo
rak lan veya dipnota al nan hususlar; i in özelli ine ve
sözle me türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 say Kanunlar
ile di er mevzuat hükümlerine ayk olmayacak ekilde düzenlenir.
dare tip sözle mede düzenlenmeyen ancak i in özelli ine göre
düzenlenmesine gerek duyulan hususlar , 4734 ve 4735 say Kanunlar ile di er
mevzuat hükümlerine ayk
olmamak ko uluyla, maddeler halinde
düzenleyerek “Di er Hususlar” bölümüne ekleyebilir.
halelerde, Kamu hale Kurumunun uygun görü ü al nmak kayd yla istekliler
taraf ndan haz rlanmas mutat olan sözle meler kullan labilir.
Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bendi kapsam nda yap lan mal
al mlar nda, mal n sözle me yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun
idarece uygun bulunmas halinde, sözle me yap lmas zorunlu de ildir.
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hale onay

n al nmas

Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;
hale konusu i e ili kin yakla k maliyet hesap cetveli, artnameler,
sözle me tasar , teknik artname ve di er doküman ihale onay
belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onay na sunulur.
Ön ilan yap lmas durumunda bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale
yetkilisinin onay na sunulur. Bu belgeye sadece yakla k maliyet hesap
cetvelinin eklenmesi yeterlidir. hale veya ön yeterlik ilan
yay mlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi haz rlanarak ihale
yetkilisinin onay na sunulur.
Ön ilan, ihale ilan veya ön yeterlik ilan yay mlanmadan, ilan
yap lmaks n gerçekle tirilen ihalelerde ise davet yaz gönderilmeden
önce Kurumdan ihale kay t numaras al r.
hale kay t numaras , ön ilan yap lan haller dahil, her ihale için bir kez
al r.
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Yedek Parça Al

nda artname

Yedek parça al mlar nda, ihale konusu i in tan
n
yap labilmesi için, yedek parças na ihtiyaç duyulan ana
mal n marka ve modeli belirtilerek teknik artname
düzenlenebilir(K GT).
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13Bütün isteklilere tekliflerini haz rlayabilmeleri için yeterli süre tan mak
suretiyle;
a)Yakla k maliyeti 8 inci maddede yer alan e ik de erlere e it veya bu
de erleri a an ihalelerden;
1) Aç k ihale usulü ile yap lacak olanlar n ilânlar , ihale tarihinden en az
rk gün önce,
2) Belli istekliler aras nda ihale usulü ile yap lacak olanlar n ön yeterlik
ilânlar , son ba vuru tarihinden en az ondört gün önce,
3) Pazarl k usulü ile yap lacak olanlar n ilânlar , ihale tarihinden en az
yirmibe gün önce,
Kamu hale Bülteninde en az bir defa yay mlanmak suretiyle yap r.

Yakla k maliyeti e ik de erlere e it veya bu de erleri a an belli
istekliler aras nda yap lacak ihalelerde ön yeterlik de erlendirmesi
sonucunda yeterli i belirlenen adaylara ihale gününden en az k rk gün
önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13b) Yakla k maliyeti 8 inci maddede belirtilen e ik
de erlerin alt nda kalan ihalelerden;
1) Yakla k maliyeti yetmi alt bin ikiyüzdoksanbir Türk
Liras na kadar olan mal veya hizmet al mlar ile
yüzelliikibin be yüzseksensekiz Türk Liras na kadar olan
yap m i lerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün
önce ihalenin ve i in yap laca yerde ç kan gazetelerin
en az ikisinde,
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 132) Yakla k maliyeti yetmi alt bin ikiyüzdoksanbir
Türk Liras ile yüzelliikibin be yüzseksensekiz Türk
Liras aras nda olan mal veya hizmet al mlar ile
yüzelliikibin be yüzseksensekiz Türk Liras ile
birmilyon ikiyüzyetmi birbin alt yüzdokuz Türk
Liras aras nda olan yap m i lerinin ihalesi, ihale
tarihinden en az ondört gün önce Kamu hale
Bülteninde ve i in yap laca yerde ç kan gazetelerin
birinde,
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 133)Yakla k maliyeti yüzelliikibin be yüzseksensekiz
Türk Liras n üzerinde ve e ik de erin alt nda olan
mal
veya
hizmet
al mlar
ile
birmilyon
ikiyüzyetmi birbin alt yüzdokuz Türk Liras n
üzerinde ve e ik de erin alt nda olan yap m i lerinin
ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu
hale Bülteninde ve i in yap laca
yerde ç kan
gazetelerin birinde,

En az birer defa yay mlanmak suretiyle ilân edilerek
duyurulur.
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13Yakla k maliyeti 8 inci maddede yer alan e ik
de erlerin alt nda kalan belli istekliler aras nda
yap lacak ihalelerde ön yeterlik ilânlar n son ba vuru
tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre
hariç di er usullere göre yap lmas ve ön yeterlik
de erlendirmesi sonucunda yeterli i belirlenen
adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere
göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13lanlar n, elektronik araçlar ile haz rlanmas ve
gönderilmesi halinde, birinci f kran n (a)
bendinin (1) numaral alt bendindeki ilan süresi
yedi gün k salt labilir. lan ile ihale ve ön yeterlik
doküman na Elektronik Kamu Al mlar Platformu
üzerinden do rudan eri imin temin edilmesi
halinde, birinci f kran n (a) bendinin (1) numaral
alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler
aras nda ihale usulü ile yap lacak ihalelerde ön
yeterli i belirlenen adaylara yap lacak k rk günlük
davet süresi be gün k salt labilir.
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13dareler, yakla k maliyeti 8 inci maddede
belirtilen e ik de erlere e it veya bu de erleri
an ihaleler için Kamu hale Bülteninde ön ilan
yapabilirler. Uluslararas ilan yap lan haller dahil
ön ilan yap lmas halinde k rk günlük ilan ve davet
süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13Ön
ilanda
zorunludur:

a

daki

hususlar n

belirtilmesi

a) darenin ad , adresi, telefon ve faks numaras ile
elektronik posta adresi.
b) halenin ad , niteli i, türü ile mal ve hizmet
al mlar nda kalemler ve tahmini miktarlar, yap m
lerinde ise i in yap laca yer, yap tekni i ve ihtiyaç
program na göre tahmin edilen fiziki miktar veya
kapsam .
c) Çerçeve anla ma yap p yap lmayaca .
d) halenin yap laca yer.
e) hale ilan n y n hangi çeyre inde yay mlanaca .
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13Ön ilan yap lan hallerde, dördüncü f krada belirtilen
süre indiriminden faydalan labilmesi için ihale
ilan n ön ilan tarihinden itibaren en az k rk gün
sonra yay mlanmas gerekir. Ön ilan yap lm olmas
idareye ihale yapma yükümlülü ü getirmez.
Ön ilan yap lan hallerde ihalenin aç k ihale veya belli
istekliler
aras nda
ihale
usullerinden
biriyle
gerçekle tirilmesi zorunludur.
Ön ilanlar Kamu hale Bülteninde ücretsiz yay mlan r.
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hale ilân süreleri ve kurallar ile ön ilan
MADDE 13lân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayr ca Bas n lân Kurumu
arac
yla Türkiye çap nda da
olan gazetelerin birinde ilân
edilece ini belirlemeye Kurum yetkilidir.
halenin yap laca yerde gazete ç kmamas halinde ilân, ayn
süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalar n ilân
tahtalar na as lacak yaz lar ve belediye yay n araçlar ile yap r.
Bu i lemler bir tutanakla belgelenir.
dareler, yukar da belirtilen zorunlu ilânlar n d nda i in önem
ve özelli ine göre ihaleleri, uluslararas ilân veya yurt içinde
kan ba ka gazeteler veya yay n araçlar , bilgi i lem a veya
elektronik haberle me (internet) yolu ile de ayr ca ilân edebilir.
Ancak, uluslararas ilân yap lmas halinde yukar da belirtilen
asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir.
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lanlar

Dört çe it ilan vard r.
Ön ilan,
hale ilan ,
Ön yeterlik ilan ,
Sonuç bildirimi (madde 47).
lanlar n yap
ekli ve süresi;
ihaleyi yapacak idareye,
hale konusu i in niteli ine,
ihale konusu i in yakla k maliyetine ve
uygulanacak ihale usulüne göre belirlenir.
hale/ön yeterlik doküman nda belirtilmeyen
ilanlarda yer verilmez.

hususlara
103
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halenin ve in Yap laca Yerde lanlar
ik de erin alt ndaki ihaleler için ihale ile i in
yap laca yerin farkl oldu u durumlarda, ihalenin ve
in yap laca yerde ç kan gazetelerde birer defa olmak
üzere toplam iki defa ilan yap lmas yeterlidir. hale ile
in yap laca yerin ayn oldu u durumlarda ise farkl
gazetelerde olmak üzere toplam iki defa ilan yap lmas
yeterli olacakt r.
in yap laca yerin birden fazla oldu u durumlarda,
in yap laca her yerde ilan yap lma zorunlulu u
bulunmay p, i in a rl kl olarak yap laca bir yerde
ilan yap lmas yeterli olacakt r.
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halenin ve in Yap laca Yerde lanlar
hale veya i in yap laca
yerde gazete ç kmamas
halinde ilân, ayn süreler içinde ilgili idare ile hükümet
ve belediye binalar n ilân tahtalar na as lacak yaz lar
ve belediye yay n araçlar ile yap r. hale ve i in
yap laca yerin ayn oldu u durumlara ili kin olarak
söz konusu yerde tek bir gazete ç kmas halinde ise
ikinci gazetede yap lacak ilân, ayn süreler içinde ilgili
idare ile hükümet ve belediye binalar n ilân
tahtalar na as lacak yaz lar ve belediye yay n araçlar ile
yap lacakt r. Bu i lemler bir tutanakla belgelenir.
105
www.hacibayramcolak.net

Ön ilan
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;
dare, yakla k maliyeti e ik de erlere e it veya bu de erleri a an ihaleler
için Kamu hale Bülteninde ön ilan yapabilir. Ön ilan yap lm olmas
idareye ihale yapma yükümlülü ü getirmez.
Ön ilan yap lan hallerde, süre indiriminden yararlan labilmesi için;

a) hale veya ön yeterlik ilan n ön ilan tarihinden itibaren en az k rk gün
sonra yap lmas ,
b) halenin aç k ihale veya belli istekliler aras nda ihale usullerinden biriyle
gerçekle tirilmesi,

zorunludur.
Ön ilana ili kin düzeltme ilan yap lamaz.
Ön ilan n, y l içerisinde ihale edilmesi planlanm
lere ili kin olarak, mali
n ba lang
izleyen mümkün olan en k sa sürede yay mlanmas
gerekmektedir.
Bir ön ilana ba olarak sadece bir ihale gerçekle tirilebilir.
Ön ilanlar, Kamu hale Bülteninde ücretsiz yay mlan r.
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hale ilan ve davet süresinin k salt lmas
Mal Al

haleleri Uygulama Yönetmeli ine göre;

lanlar n, elektronik araçlar ile haz rlanmas ve gönderilmesi halinde,
Kanunun 13 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendinin (1) numaral
alt bendindeki ihale ilan süresi yedi gün k salt labilir.
lan ile ihale ve ön yeterlik doküman na Elektronik Kamu Al mlar
Platformu üzerinden do rudan eri imin temin edilmesi halinde, Kanunun
13 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendinin (1) numaral alt
bendindeki ilan süresi ile belli istekliler aras nda ihale usulü ile yap lacak
ihalelerde ön yeterli i belirlenen adaylara yap lacak k rk günlük davet
süresi be gün k salt labilir.

Uluslararas ilan yap lan haller dahil usulüne uygun ön ilan yap lmas
halinde k rk günlük ilan ve davet süresi en fazla yirmidört güne kadar
indirilebilir. Bu süre herhangi bir nedenle daha fazla k salt lamaz.
Mevzuat hükümlerine uygun olmayan ön ilanlar yenilenmedikçe süre
indiriminden yararlan lamaz.
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GENEL BÜTÇEYE DAH L DA RELERLE ÖZEL BÜTÇEL DARELER N
MAL VE H ZMET ALIMI HALELER NDE LAN SÜRELER
YAKLA IK MAL YET (TL)

AÇIK HALE USULUNDE
HALE LANI

PAZARLIK USULÜNDE
HALE LANI

BELL STEKL LER ARASINDA HALE USULÜ

ÖN YETERL K LANI

DAVET MEKTUBU

0-76.290

hale tarihinden en az 7 gün önce
ihalenin ve i in yap laca yerde ç kan
gazetelerin en az ikisinde en az bir
defa ilan edilir.

hale tarihinden en az 7 gün önce
ihalenin ve i in yap laca yerde
kan gazetelerin en az ikisinde en az
bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 7 gün
önce ihalenin ve i in yap laca
yerde ç kan gazetelerin en az
ikisinde en az bir defa ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi
sonucunda yeterli i belirlenen
adaylara ihale gününden en az
7 gün önce gönderilir.

76.291-152.587

hale tarihinden en az 14 gün önce
in yap laca yerde ç kan gazetelerin
birinde ve K B’de en az bir defa ilan
edilir.

hale tarihinden en az 14 gün önce
in
yap laca
yerde
ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en az
bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 7 gün
önce i in yap laca
yerde ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en az
bir defa ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi
sonucunda yeterli i belirlenen
adaylara ihale gününden en az
14 gün önce gönderilir.

152.588-699.269

hale tarihinden en az 21 gün önce
in yap laca yerde ç kan gazetelerin
birinde ve K B’de en az bir defa ilan
edilir.

hale tarihinden en az 21 gün önce
in
yap laca
yerde
ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en az
bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 7 gün
önce i in yap laca
yerde ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en az
bir defa ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi
sonucunda yeterli i belirlenen
adaylara ihale gününden en az
21 gün önce gönderilir.

699.270+

hale tarihinden en az 40 gün önce
B’de en az bir defa ilan edilir. lanlar
elektronik
araçlarla
haz rlan p
gönderilirse 40 günlük ilan süresi 7
gün, ilan ile ihale doküman na EKAP
üzerinden do rudan eri ilirse 40
günlük ilan süresi 5 gün k salt labilir.
B’de ön ilan
yap labilir. Bu
durumda 40 günlük ilan süresi en
fazla 24 güne kadar indirilebilir.

hale tarihinden en az 25 gün önce
B’de en az bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 14 gün
önce K B’de en az bir defa ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi
sonucunda yeterli i belirlenen
adaylara ihale gününden en az
40 gün önce gönderilir. lan ile
ön
yeterlik
doküman na
EKAP’dan do rudan eri ilirse
40 günlük davet süresi 5 gün
salt labilir. K B’de ön ilan
yap labilir. Bu durumda davet
süresi en fazla 24 güne kadar
indirilebilir.

www.hacibayramcolak.net
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GENEL BÜTÇEYE DAH L DA RELERLE ÖZEL BÜTÇEL DARELER DI INDA KALAN
DARELER N MAL VE H ZMET ALIMI HALELER NDE LAN SÜRELER
YAKLA IK
(TL)

MAL YET

AÇIK HALE USULUNDE
HALE LANI

PAZARLIK USULÜNDE
HALE LANI

BELL STEKL LER ARASINDA HALE USULÜ
ÖN YETERL K LANI

DAVET MEKTUBU
Ön yeterlik de erlendirmesi Sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 7 gün önce gönderilir.

0-76.290

hale tarihinden en az 7 gün önce
ihalenin ve i in yap laca yerde ç kan
gazetelerin en az ikisinde en az bir defa
ilan edilir.

hale tarihinden en az 7 gün önce
ihalenin ve i in yap laca yerde
kan gazetelerin en az ikisinde en
az bir defa ilan edilir.

76.291-152.587

hale tarihinden en az 14 gün önce i in
yap laca
yerde ç kan gazetelerin
birinde ve K B’de en az bir defa ilan
edilir.

hale tarihinden en az 14 gün önce
in
yap laca
yerde ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en az
bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 7
gün önce ihalenin ve i in
yap laca
yerde
kan
gazetelerin en az ikisinde en az
bir defa ilan edilir.
Son ba vuru tarihinden en az 7
gün önce i in yap laca yerde
kan gazetelerin birinde ve
B’de en az bir defa ilan edilir.

152.588-1.165.450

hale tarihinden en az 21 gün önce i in
yap laca
yerde ç kan gazetelerin
birinde ve K B’de en az bir defa ilan
edilir.

hale tarihinden en az 21 gün önce
in
yap laca
yerde ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en az
bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 7
gün önce i in yap laca yerde
kan gazetelerin birinde ve
B’de en az bir defa ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi Sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 21 gün önce gönderilir.

1.165.451 +

hale tarihinden en az 40 gün önce
B’de en az bir defa ilan edilir. lanlar
elektronik
araçlarla
haz rlan p
gönderilirse 40 günlük ilan süresi 7 gün,
ilan ile ihale doküman na EKAP
üzerinden do rudan eri ilirse 40 günlük
ilan süresi 5 gün k salt labilir. K B’de ön
ilan yap labilir. Bu durumda 40 günlük
ilan süresi en fazla 24 güne kadar
indirilebilir.

hale tarihinden en az 25 gün önce
B’de en az bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 14
gün önce K B’de en az bir defa
ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 40 gün önce gönderilir.
lan ile ön yeterlik doküman na
EKAP’dan do rudan eri ilirse 40 günlük
davet süresi 5 gün k salt labilir. K B’de
ön ilan yap labilir. Bu durumda davet
süresi en fazla 24 güne kadar
indirilebilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi Sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 14 gün önce gönderilir.
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YAPIM LER NDE LAN SÜRELER
YAKLA IK MAL YET (TL)

AÇIK HALE USULUNDE
HALE LANI

PAZARLIK USULÜNDE
HALE LANI

BELL STEKL LER ARASINDA HALE USULÜ
ÖN YETERL K LANI

DAVET MEKTUBU

Son ba vuru tarihinden en az 7
gün önce ihalenin ve i in
yap laca
yerde
kan
gazetelerin en az ikisinde en az
bir defa ilan edilir.
Son ba vuru tarihinden en az 7
gün önce i in yap laca yerde
kan gazetelerin birinde ve
B’de en az bir defa ilan edilir

Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 7 gün önce gönderilir.

0-152.587

hale tarihinden en az 7 gün önce
ihalenin ve i in yap laca yerde ç kan
gazetelerin en az ikisinde en az bir defa
ilan edilir.

152.588-1.271.608

hale tarihinden en az 14 gün önce i in
yap laca
yerde ç kan gazetelerin
birinde ve K B’de en az bir defa ilan
edilir.

hale tarihinden en az 7 gün
önce ihalenin ve i in yap laca
yerde ç kan gazetelerin en az
ikisinde en az bir defa ilan
edilir.
hale tarihinden en az 14 gün
önce i in yap laca yerde ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en
az bir defa ilan edilir.

1.271.609-25.640.020

hale tarihinden en az 21 gün önce i in
yap laca
yerde ç kan gazetelerin
birinde ve K B’de en az bir defa ilan
edilir.

hale tarihinden en az 21 gün
önce i in yap laca yerde ç kan
gazetelerin birinde ve K B’de en
az bir defa ilan edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 7
gün önce i in yap laca yerde
kan gazetelerin birinde ve
B’de en az bir defa ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 21 gün önce gönderilir.

25.640.021+

hale tarihinden en az 40 gün önce
B’de en az bir defa ilan edilir. lanlar
elektronik
araçlarla
haz rlan p
gönderilirse 40 günlük ilan süresi 7 gün,
ilan ile ihale doküman na EKAP
üzerinden do rudan eri ilirse 40 günlük
ilan süresi 5 gün k salt labilir. K B’de ön
ilan yap labilir. Bu durumda 40 günlük
ilan süresi en fazla 24 güne kadar
indirilebilir.

hale tarihinden en az 25 gün
önce K B’de en az bir defa ilan
edilir.

Son ba vuru tarihinden en az 14
gün önce K B’de en az bir defa
ilan edilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 40 gün önce gönderilir.
lan ile ön yeterlik doküman na
EKAP’dan do rudan eri ilirse 40 günlük
davet süresi 5 gün k salt labilir. K B’de
ön ilan yap labilir. Bu durumda davet
süresi en fazla 24 güne kadar
indirilebilir.

Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda
yeterli i belirlenen adaylara ihale
gününden en az 14 gün önce gönderilir.
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Ortak giri imler
MADDE 14 .
Ortak giri imler birden fazla gerçek veya tüzel ki i
taraf ndan
ortakl
veya konsorsiyum olarak iki türlü
olu turulabilir. ortakl üyeleri, hak ve sorumluluklar yla
in tümünü birlikte yapmak üzere,
konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklar
ay rarak
in kendi uzmanl k alanlar yla ilgili k mlar
yapmak
üzere ortakl k yaparlar.
ortakl
her türlü ihaleye teklif
verebilir. Ancak idareler, i in farkl uzmanl klar gerektirmesi
durumunda, ihaleye konsorsiyumlar n teklif verip
veremeyece ini ihale doküman nda belirtirler. hale
amas nda ortak giri imden kendi aralar nda bir i
ortakl
veya konsorsiyum yapt klar na dair anla ma
istenir. …
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Ortak giri imler
MADDE 14.
ortakl
anla malar nda pilot ortak, konsorsiyum
anla malar nda ise koordinatör ortak belirtilir. halenin i
ortakl
veya konsorsiyum üzerinde kalmas halinde,
sözle me imzalanmadan önce noter tasdikli i ortakl veya
konsorsiyum sözle mesinin verilmesi gerekir.
ortakl
anla ma ve sözle mesinde,
ortakl
olu turan gerçek
veya tüzel ki ilerin taahhüdün yerine getirilmesinde
mü tereken ve müteselsilen sorumlu olduklar , konsorsiyum
anla ma ve sözle mesinde ise, konsorsiyumu olu turan
gerçek veya tüzel ki ilerin, i in hangi k sm
taahhüt
ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör
ortak arac
yla aralar ndaki koordinasyonu sa layacaklar
belirtilir.
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Alt yükleniciler
MADDE 15.
hale konusu i in özelli i nedeniyle ihtiyaç görülmesi
halinde, ihale a amas nda isteklilerden alt yüklenicilere
yapt rmay dü ündükleri i leri belirtmeleri, sözle me
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin
onay na sunmalar istenebilir. Ancak bu durumda, alt
yüklenicilerin yapt klar
lerle ilgili sorumlulu u
yüklenicinin sorumlulu unu ortadan kald rmaz.
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hale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 16.
darenin gerekli gördü ü veya ihale doküman nda yer alan
belgelerde ihalenin yap lmas na engel olan ve düzeltilmesi
mümkün bulunmayan hususlar n bulundu unun tespit edildi i
hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal
edildi i isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu a amaya
kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildi i ayr ca tebli
edilir. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan bütün
teklifler reddedilmi say r ve bu teklifler aç lmaks n isteklilere
iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden
herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden
geçirilerek yeniden ihaleye ç labilir.
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Yasak fiil veya davran lar
MADDE 17.
halelerde a
da
bulunmak yasakt r:

belirtilen

fiil

veya

davran larda

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, ç kar sa lama, anla ma,
irtikap, rü vet suretiyle veya ba ka yollarla ihaleye ili kin
lemlere fesat kar rmak veya buna te ebbüs etmek.
b) steklileri tereddüde dü ürmek, kat
engellemek,
isteklilere anla ma teklifinde bulunmak veya te vik etmek,
rekabeti veya ihale karar
etkileyecek davran larda
bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak
veya bunlara te ebbüs etmek.
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Yasak fiil veya davran lar
MADDE 17.
d) Alternatif teklif verebilme halleri d nda, ihalelerde
bir istekli taraf ndan kendisi veya ba kalar ad na
do rudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekâleten
birden fazla teklif vermek.
e) 11 inci maddeye göre ihaleye kat lamayaca belirtildi i
halde ihaleye kat lmak.
Bu yasak fiil veya davran larda bulunanlar hakk nda bu
Kanunun Dördüncü K sm nda belirtilen hükümler
uygulan r.
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NC BÖLÜM
hale Usulleri ve Uygulamas
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Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 18.
darelerce mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin
ihalelerinde a
daki usullerden biri uygulan r:
a) Aç k ihale usulü.
b) Belli istekliler aras nda ihale usulü.
c) Pazarl k usulü.
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Aç k ihale usulü
MADDE 19.
Aç k ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildi i
usuldür.
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Belli istekliler aras nda ihale usulü
MADDE 20.
Belli istekliler aras nda ihale usulü, yap lacak ön yeterlik
de erlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin
teklif verebildi i usuldür. Yap m i leri, hizmet ve mal
al m ihalelerinden
in özelli inin uzmanl k ve/veya
ileri teknoloji
Gerektirmesi
nedeniyle aç k ihale usulünün
uygulanamad
lerin ihalesi ile yakla k maliyeti e ik
de erin yar
an yap m i i ihaleleri bu usule göre
yapt labilir.
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Belli istekliler aras nda ihale usulü
MADDE 20.
10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik
doküman ile ön yeterlik ilân nda belirtilen de erlendirme
kriterlerine göre adaylar n ön yeterlik de erlendirmesi
yap r. Belirtilen asgari yeterlik ko ullar sa layamayanlar
yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilan nda ve
doküman nda belirtilmek kayd yla; yeterlikleri tespit
edilenler aras ndan dokümanda belirtilen kriterlere
göre s ralanarak listeye al nan belli say da istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamam teklif vermeye
davet edilebilir.
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Belli istekliler aras nda ihale usulü
MADDE 20.
Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme
gerekçeleri yaz
olarak bildirilir. in niteli ine göre
rekabeti engellemeyecek ekilde 40 nc maddeye uygun
olarak belirlenen ve ihale doküman ile davet mektubunda
belirtilen de erlendirme kriterlerine göre tekliflerin
de erlendirmesi yap larak ihale sonuçland
r. haleye
davet edilebilecek aday say
n be ten az olmas veya
teklif veren istekli say
n üçten az olmas halinde ihale
iptal edilir.Teklif veren istekli say
n üçten az olmas
nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale
doküman gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler
giderilmek suretiyle, ön yeterli i tespit edilen bütün
istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçland labilir.
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Belli stekliler Aras nda hale Usulü
hale iki a amal

r.

Ön yeterlik a amas ,
hale a amas .

Ön yeterlik için ba vuruda bulunanlara aday denir.
Ön yeterlik doküman ve ihale doküman olmak üzere her
ama için ayr doküman haz rlan r.
Her iki a ama için ayr de erlendirme kriterleri
belirlenebilir.
Ön yeterlik için 13 ve 25 inci maddeye göre ilan yap r.
Yeterli i kabul edilenlere tekliflerini haz rlayabilmeleri için
davet mektubu gönderilir.
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Belli stekliler aras nda ihale usulünde ön yeterlik ilanlar ve
davet mektubu gönderilmesi süreci (Madde 13/a’ya göre)
Ön Yeterlik lanlar
31/03/2009

Son Ba vuru Tarihi
14/04/2009

hale tarihi
24/05/2009

Son
ba vuru
tarihinden en az 14
gün önce K B’de en
az
bir
defa
yay mlanmak
suretiyle ön yeterlik
ilan yap r.

Son ba vuru tarihi geldi inde
ön yeterlik ilan nda belirtilen
de erlendirme
kriterlerine
göre adaylar n ön yeterlik
de erlendirmesi yap r. Asgari
ko ullar
sa layamayanlar
yeterli kabul edilmez. Ön
yeterlik
de erlendirmesi
sonucunda yeterli i belirlenen
adaylara ihale tarihinden en az
rk gün önce davet mektubu
gönderilir.
haleye
davet
edilecek aday say
n be ten
az olmamas gerekir.

hale
tarihinde,
i in
niteli ine
göre
rekabeti
engellemeyecek ekilde 40
nc maddeye uygun olarak
belirlenen ve ihale doküman
ile
davet
mektubunda
belirlenen
de erlendirme
kriterlerine göre tekliflerin
de erlendirmesi
yap larak
ihale sonuçland
r. Teklif
veren istekli say
n üçten
az olmas halinde ihale iptal
edilir.

124
www.hacibayramcolak.net

Pazarl k usulü
MADDE 21.
da belirtilen hallerde pazarl k usulü ile ihale
yap labilir:
a) Aç k ihale usulü veya belli istekliler aras nda ihale usulü
ile yap lan ihale sonucunda teklif ç kmamas .
b) Do al afetler, salg n hastal klar, can veya mal kayb
tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare taraf ndan
önceden öngörülemeyen olaylar n ortaya ç kmas üzerine
ihalenin ivedi olarak yap lmas n zorunlu olmas .
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumlar n ortaya
kmas üzerine ihalenin ivedi olarak yap lmas n
zorunlu olmas .
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Pazarl k usulü
MADDE 21.
d) halenin, ara rma ve geli tirme sürecine ihtiyaç
gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olmas .
e) hale konusu mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin
özgün nitelikte ve karma k olmas nedeniyle teknik ve malî
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
f) darelerin
yakla k
maliyeti
yüzyirmiyedibin
yüzellidört Türk Liras na kadar olan mamul mal,
malzeme veya hizmet al mlar .

(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan
yap lmas zorunlu de ildir. lan yap lmayan hallerde
en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve
fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
126
www.hacibayramcolak.net

Pazarl k usulü
MADDE 21.
(a), (d) ve (e) bentlerine göre yap lacak ihalelerde,
ihale
doküman nda
belirtilen
de erlendirme
kriterlerine göre yeterli i tespit edilen istekliler,
öncelikle ihale konusu i in teknik detaylar ve
gerçekle tirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat
içermeyen ilk tekliflerini sunar. darenin ihtiyaçlar
en uygun ekilde kar layacak yöntem ve çözümler
üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görü ür.
Teknik görü meler sonucunda artlar n netle mesi
üzerine bu artlar kar layabilecek isteklilerden,
gözden geçirilerek
artlar netle tirilmi
teknik
artnameye dayal olarak fiyat tekliflerini de içerecek
ekilde tekliflerini vermeleri istenir.
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Pazarl k usulü
MADDE 21.
Bu madde kapsam nda yap lacak ihalelerde, ilk
fiyat tekliflerini a mamak üzere isteklilerden
ihale karar na esas olacak son yaz fiyat teklifleri
al narak ihale sonuçland
r.
(b), (c) ve (f) bendi kapsam nda yap lan mal
al mlar nda, mal n sözle me yapma süresi içinde
teslim edilmesi ve bunun idarece uygun
bulunmas halinde, sözle me yap lmas ve kesin
teminat al nmas zorunlu de ildir.
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Do rudan temin
MADDE 22.
da belirtilen hallerde ihtiyaçlar n

ilân yap lmaks n ve
teminat al nmaks n

do rudan temini usulüne ba vurulabilir:

a) htiyac n sadece gerçek veya tüzel tek ki i taraf ndan
kar lanabilece inin tespit edilmesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek ki inin ihtiyaç ile ilgili özel bir
hakka sahip olmas .
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun
ve standardizasyonun sa lanmas için zorunlu olan mal ve
hizmetlerin, as l sözle meye dayal olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç y geçmeyecek sözle melerle ilk al m
yap lan gerçek veya tüzel ki iden al nmas .
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Do rudan temin
MADDE 22 .
d) Büyük ehir belediyesi s rlar dahilinde bulunan
idarelerin otuzsekizbin yüzk rkdört Türk Liras ,
di er idarelerin onikibin yediyüzdokuz Türk Liras
mayan ihtiyaçlar ile

temsil a rlama faaliyetleri kapsam nda yap lacak konaklama,
seyahat ve ia eye ili kin al mlar.

e) darelerin ihtiyac na uygun ta nmaz mal al
veya
kiralanmas .
f) Özelli inden ve belli süre içinde kullan lma
zorunlulu undan dolay stoklanmas ekonomik olmayan
veya acil durumlarda kullan lacak olan ilaç, a , serum,
anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi
uygulama esnas nda hastaya göre belirlenebilen ve
hastaya özgü t bbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf
malzemeleri al mlar .
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Do rudan temin
MADDE 22.
g)Milletleraras
tahkim
yoluyla
çözülmesi
öngörülen
uyu mazl klarla ilgili davalarda, Kanun kapsam ndaki idareleri
temsil ve savunmak üzere Türk veya yabanc uyruklu avukatlardan
ya da avukatl k ortakl klar ndan yap lacak hizmet al mlar .
h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 say Kanunun 22 ve 36 nc maddeleri
uyar nca Türk veya yabanc uyruklu avukatlardan hizmet
al mlar ile fikri ve s nai mülkiyet haklar n ulusal ve
uluslararas kurulu lar nezdinde tescilini sa lamak için
gerçekle tirilen hizmet al mlar .
)Türkiye Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 say Kanunun 3
üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde say lan görevlerine ili kin
hizmet al mlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 say
sizlik Sigortas
Kanununun 48 inci maddesinin yedinci f kras nda say lan
görevlerine ili kin hizmet al mlar ,
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Do rudan temin
MADDE 22.
i)Seçim
dönemi
bitmeden
önce
seçimlerin
yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa
de ikli inin halkoyuna sunulmas na karar verilen
hallerde; Yüksek Seçim Kurulu taraf ndan yap lacak
filigranl oy pusulas ka
ve filigranl oy zarf ka
al
ile oy pusulas bas m hizmeti al
, mahalli
seçimlerde ise l Seçim Kurulu ba kanl klar taraf ndan
al nacak oy pusulas bas m hizmeti al
.
Bu maddeye göre yap lacak al mlarda, ihale komisyonu kurma
ve 10 uncu maddede say lan yeterlik kurallar
arama
zorunlulu u
bulunmaks n,
ihale
yetkilisince
görevlendirilecek ki i veya ki iler taraf ndan piyasada fiyat
ara rmas yap larak ihtiyaçlar temin edilir.
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Do rudan Temine li kin Aç klamalar
Baz ihtiyaçlar n kar lanmas nda kolayl k sa lanmas amac yla
Kanunda bu maddeye yer verilmi tir. Bu maddenin uygulanmas
durumunda; i in niteli ine göre, ilan yap lmas , teminat al nmas ,
ihale komisyonu kurulmas , isteklilerde belirli yeterlik
kriterlerinin aranmas ile artname ve sözle me düzenlenmesi gibi
hususlar idarelerin takdirindedir.
Bu madde kapsam ndaki in belli bir süreyi gerektirmesi
durumunda,
sözle me yap lmas zorunlu olup, bir defada
yap lacak al mlarda ise sözle me yap lmas
idarelerin
takdirindedir. 22 nci maddenin (c) bendinde ise sözle me
yap lmas zorunludur.
Onay belgesi düzenlenmesi, piyasada fiyat ara rmas yap lmas ve
buna ili kin belgelerin dayanaklar ile birlikte onay belgesine
eklenmesi zorunludur. darelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat
ara rmalar , ilgili uygulama yönetmeliklerinde yakla k maliyetin
belirlenmesine ili kin esas ve usuller çerçevesinde yap labilir.
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22 /(d) Maddesi Gere ince htiyaçlar n Temini
22/(d) kapsam ndaki bir yap m i inde fiyat ara rmas n,
Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inde belirlenen
yakla k maliyetin hesaplanmas na ili kin esas ve usullere
göre yap lmas zorunludur.
Ayr ca, aç k ihale usulü ile temini gereken ihtiyac n, adet
baz nda veya ayn ihale konusu içinde yer alabilecek
nitelikteki mal ve hizmet al mlar ile yap m i lerinin,
kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle bu maddeye
göre temini, 4734 say Kanunun temel ilkelerine ayk
k
te kil etti inden, bu yönde uygulamalar n sorumluluk
do uraca hususuna dikkat edilmesi gerekir.
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Tasar m yar malar
MADDE 23.
dareler gerekli gördükleri mimarl k, peyzaj mimarl ,
mühendislik, kentsel tasar m projeleri, ehir ve bölge
plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya
tasar m projesi elde edilmesine yönelik olarak,
ilgili mevzuat nda belirlenecek usul ve esaslara göre
rekabeti sa layacak ekilde ilân yap lmak suretiyle,

jüri taraf ndan de erlendirme yap lmak üzere ödüllü
veya ödülsüz yar ma yapt rabilir.
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halenin ve Ön Yeterli in lân ,
hale Doküman n Verilmesi
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hale ilânlar nda bulunmas zorunlu hususlar
MADDE 24.
hale doküman nda belirtilmeyen hususlara ilânlarda
yer verilemez. hale ilânlar nda a
daki hususlar n
belirtilmesi zorunludur:
a) darenin ad , adresi, telefon ve faks numaras .
b) halenin ad , niteli i, türü, miktar .
c) Mal al
ihalelerinde teslim yeri, hizmet al
ve
yap m ihalelerinde ise i in yap laca yer.
d) hale konusu i e ba lama ve i i bitirme tarihi.
e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye kat labilme artlar
ve istenilen belgelerin neler oldu u.
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hale ilânlar nda bulunmas zorunlu hususlar
MADDE 24.
f) Yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler.
g) halenin sadece yerli isteklilere aç k olup olmad ve yerli
istekliler lehine fiyat avantaj uygulan p uygulanmayaca .
h) hale doküman n nerede görülebilece i ve hangi bedelle
al naca .
i) halenin nerede, hangi tarih ve saatte yap laca .
j)Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilece i.
k) Teklif ve sözle me türü.
l)Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice
belirlenecek tutarda geçici teminat verilece i.
m) Tekliflerin geçerlilik süresi.
n) haleye konsorsiyumlar n teklif verip veremeyece i.
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Ön yeterlik ilânlar nda bulunmas zorunlu hususlar
MADDE 25.
Ön yeterlik doküman nda belirtilmeyen hususlara
ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlar nda
daki hususlar n belirtilmesi zorunludur:
a) darenin ad , adresi, telefon ve faks numaras .
b) halenin ad , niteli i, türü, miktar .
c) Mal al
ihalelerinde teslim yeri, hizmet al
yap m ihalelerinde ise i in yap laca yer.
d) hale konusu i in ba lama ve bitirme tarihi.

ve
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Ön yeterlik ilânlar nda bulunmas zorunlu hususlar
MADDE 25.
e) Ön yeterli e kat labilme artlar ve istenilen belgelerin
neler oldu u.
f) Ön yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler.
g) halenin sadece yerli isteklilere aç k olup olmad ve
yerli istekliler lehine fiyat avantaj
uygulan p
uygulanmayaca .
h)Ön yeterlik doküman n nerede görülebilece i ve
hangi bedelle al naca .
i)Ön yeterlik ba vurusunun sunulaca
yer ile son
ba vuru tarih ve saati.
j) haleye konsorsiyumlar n teklif verip veremeyece i.
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lân n uygun olmamas
MADDE 26.

13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan
ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun
bir ekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yap lamaz.
Ancak,
13 üncü maddede belirtilen ilân n yap lmamas veya ilân
sürelerine uyulmamas halleri hariç,
yap lan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun
olmayan hatalar bulunmas durumunda,

13 üncü maddeye göre yirmibe ve k rk günlük ilan
süresi bulunan ihalelerde ilânlar n yay mlanmas
takip eden onbe gün di er ihalelerde ise on gün
içinde hatal hususlar için düzeltme ilân yap lmak
suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekle tirilebilir.
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hale lanlar ndaki Hatal Hususlar n Düzeltilmesi
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 4734 say
Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen yerlerde ve belirlenen
zamanlarda yap lmayan ilanlar n düzeltilemeyece idir.
Bir ba ka önemli husus, hatal hususlara ili kin yap lacak
düzeltme ilan n geçerli olabilmesi için, düzeltme ilan n, 13
üncü maddeye göre yirmibe ve k rk günlük ilan süresi
bulunan ihalelerde ilânlar n yay mlanmas
takip eden
onbe gün, di er ihalelerde ise on gün içinde yay mlanmas
gerekmektedir.
Düzeltme ilan , düzeltme ilan formu kullan larak hatal ilan n
yay mland yay n organ nda ayn ekilde yay mlan r.
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hale ve ön yeterlik doküman n içeri i ve idari
artnamede yer almas zorunlu hususlar
MADDE 27.
hale doküman nda;

isteklilere talimatlar da içeren idari artnameler ile
yapt lacak i in projesini de kapsayan teknik artnameler,
sözle me tasar ve gerekli di er belge ve bilgiler
bulunur.

Ön yeterlik doküman nda ise

adaylarda aran lan artlara,
ön yeterlik kriterlerine ve gerekli di er belge ve bilgilere
yer verilir.

dari artnamede ihale konusuna göre asgari a
hususlar n belirtilmesi zorunludur:

daki
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hale ve ön yeterlik doküman n içeri i ve idari
artnamede yer almas zorunlu hususlar
MADDE 27.
a) in ad , niteli i, türü ve miktar , hizmetlerde i tan .
b) darenin ad , adresi, telefon ve faks numaras .
c) hale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye
verilece i.
d) steklilere talimatlar.
e) steklilerde aran lan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
f) hale doküman nda aç klama isteme ve yap lma yöntemleri.
g)Tekliflerin geçerlilik süresi.
h) haleye konsorsiyumlar n teklif verip veremeyece i, ihale
konusu i in tamam na veya bir k sm na teklif verilmesinin
mümkün olup olmad , mal al
ihalelerinde alternatif teklif
verilip verilemeyece i, verilebilecekse alternatif tekliflerin
nas l de erlendirilece i.
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hale ve ön yeterlik doküman n içeri i ve idari
artnamede yer almas zorunlu hususlar
MADDE 27.
i) Ula m, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden
hangisinin teklif fiyat na dahil olaca .
j) Tekliflerin al nmas , aç lmas ve de erlendirilmesinde
uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.
k) hale karar n al nmas ndan sözle menin imzalanmas na
kadar uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve
esaslar.
l) halenin sadece yerli isteklilere aç k olup olmad ve yerli
istekliler lehine fiyat avantaj uygulan p uygulanmayaca .
m) Teklif ve sözle me türü.
n) Geçici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar.
o) hale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin
serbest oldu u.
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hale ve ön yeterlik doküman n içeri i ve idari
artnamede yer almas zorunlu hususlar
MADDE 27.

p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest
oldu u.
r) hale konusu i in ba lama ve bitirme tarihi, yap lma yeri, teslim artlar ve
gecikme halinde al nacak cezalar.
s) Ödeme yeri ve artlar yla avans verilip verilmeyece i, verilecekse artlar ve
miktar ile sözle me konusu i ler için e er ödenecekse fiyat fark n ne ekilde
ödenece i.
t) Süre uzat
verilebilecek haller ve artlar ile sözle me kapsam nda
yapt labilecek i art lar ile i eksili i durumunda kar kl yükümlülükler.
u) Vergi, resim ve harçlar ile sözle me ile ilgili di er giderlerin kimin taraf ndan
ödenece i.
v) Yap m i lerinde i ve i yerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve
sorumlulu una ili kin artlar.
y) Denetim, muayene ve kabul i lemlerine ili kin artlar.
z) Anla mazl klar n çözümü.
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Alternatif Teklif Verilmesi
Sadece mal al mlar nda alternatif teklif verilebilecektir. hale
doküman nda alternatif teklif verilmesine ili kin hüküm yer almayan
mal al mlar nda alternatif teklif verilmesi mümkün bulunmamaktad r.
Alternatif teklif ifadesine, Kanunun 17/d, 27/h ve 30 uncu maddelerinde
yer verilmi tir.
Ayn mal, farkl süre ve farkl teslim ekilleri ile alternatif olarak teklif
edilemez(K GT).
Alternatif teklif verilmesi halinde teklif mektuplar teklif edilecek her
bir ürün için “as l teklif” ve “alternatif teklif” eklinde istekli taraf ndan
belirlenmek suretiyle düzenlenerek teklif belgeleri içinde verilir(K GT).
Teminat dahil olmak üzere kat ma ili kin belgeler, ekonomik ve
mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterli e ili kin aranan belgelerin
bedeli yüksek olan teklif esas al nmak suretiyle haz rlanmas ve
de erlendirmelerin bu husus dikkate al nmak suretiyle yap lmas
gerekmektedir.
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hale ve ön yeterlik doküman
MADDE 28.

n verilmesi

hale ve ön yeterlik doküman idarede bedelsiz
görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye kat lmak
isteyen isteklilerin bu doküman sat n almalar
zorunludur. Doküman bedeli, bas m maliyetini
mayacak ve rekabeti engellemeyecek
ekilde
idarelerce tespit edilir.
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hale ve Ön Yeterlik Doküman
hale doküman haz rlanmadan ilan yap lmamal r.
hale doküman nda yer verilmeyen hususlara ilanda yer
verilemez.
Ortak giri imlerde her bir orta n ayr ayr ihale
doküman sat n almas gerekir.
K’ca belirlenen esaslar çerçevesinde, gerekli güvenlik
önlemlerinin idarece al nmas kayd yla, ihale ve/veya
ön yeterlik doküman n compact disc (CD) ortam na
aktar lm kopyalar tercih eden aday veya isteklilere
sat labilir(Uygulama Yönetmelikleri).
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hale ve Ön Yeterlik Doküman
hale veya ön yeterlik doküman n Türkçe
haz rlanmas zorunludur
Yabanc isteklilere aç k olan ihalelerde, Türkçe yan nda
ba ka dillerde de doküman haz rlanabilir. Talep eden
aday veya istekliye yabanc dilde haz rlanan doküman
Türkçe olarak haz rlanan doküman ile birlikte verilir.
Bu
durumda
doküman n
anla lmas nda,
yorumlanmas nda ve idare ile aday veya istekliler
aras nda olu acak anla mazl klar n çözümünde Türkçe
metin esas al r.
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hale doküman nda de
MADDE 29.

iklik veya aç klama yap lmas

lân yap ld ktan sonra ihale doküman nda de iklik
yap lmamas esast r. De iklik yap lmas zorunlu
olursa,
bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla
tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz say r ve
yeniden ayn ekilde ilân olunur.
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hale doküman nda de
yap lmas
MADDE 29.

iklik veya aç klama

Ancak, ilân yap ld ktan sonra,

tekliflerin haz rlanmas
veya i in gerçekle tirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya
isteklilerce yaz olarak bildirilmesi halinde,
ihale doküman nda de iklikler yap labilir.

Yap lan bu de ikliklere ili kin ihale doküman n ba lay bir parças
olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi
sahibi olmalar
temin edecek ekilde ihale doküman alanlar n
tamam na gönderilir. Zeyilname ile yap lan de iklikler nedeniyle
tekliflerin haz rlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmas halinde,
ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname
ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu
düzenlemeden önce vermi olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkan sa lan r.
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hale doküman nda de
yap lmas
MADDE 29.

iklik veya aç klama

Ayr ca, istekliler tekliflerini haz rlarken ihale
doküman nda
aç klanmas na
ihtiyaç
duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi
gün öncesine kadar yaz
olarak aç klama talep
edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde
yap lacak aç klama, bu tarihe kadar ihale doküman
alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on
gün öncesinde bilgi sahibi olmalar
temin edecek
ekilde ve aç klama talebinde bulunan istekli
belirtilmeksizin yaz olarak gönderilir.
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Tekliflerin ve Ba vurular n Sunulmas
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Tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas
MADDE 30.
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere
ihaleye kat labilme art olarak istenilen bütün belgeler
bir zarfa konulur. Zarf n üzerine isteklinin ad , soyad
veya ticaret unvan , tebligata esas aç k adresi, teklifin
hangi i e ait oldu u ve ihaleyi yapan idarenin aç k
adresi yaz r. Zarf n yap
lan yeri istekli taraf ndan
imzalan r ve mühürlenir.
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Tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas
MADDE 30.
Teklif mektuplar

yaz ve imzal olarak sunulur.
Teklif mektubunda ihale doküman n tamamen okunup
kabul edildi inin belirtilmesi,
teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak
aç kça yaz lmas ,
üzerinde kaz nt , silinti, düzeltme bulunmamas ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan yaz lmak
suretiyle yetkili ki ilerce imzalanm olmas zorunludur.

Mal al
ihalelerinde, ihale doküman nda alternatif teklif
verilebilece ine dair hüküm bulunmas halinde, alternatif
tekliflerde ayn ekilde haz rlanarak sunulur.
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Tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas
MADDE 30.
Teklifler ihale doküman nda belirtilen ihale saatine
kadar s ra numaral al nd lar kar
nda idareye verilir.
Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
aç lmaks n iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü
olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale doküman nda belirtilen ihale saatine
kadar idareye ula mas artt r. Postadaki gecikme
nedeniyle i leme konulmayacak olan tekliflerin al
zaman bir tutanakla tespit edilir.
Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç,
herhangi bir sebeple geri al namaz ve de tirilemez.
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Ba vuru ve teklif mektuplar

n ekli

Ba vuru ve teklif mektuplar , Yönetmeliklere ekli standart formlar esas
al narak haz rlan r. Ancak birden fazla mal kaleminden olu an
ihalelerde teklif mektuplar n, birim fiyat teklif mektubu esas al narak
haz rlanmas zorunludur.
Teklif mektubunun a
daki artlar ta mas zorunludur:
a) Yaz olmas .
b) hale doküman n tamamen okunup kabul edildi inin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aç kça
yaz lmas .
ç) Üzerinde kaz nt , silinti, düzeltme bulunmamas .
d) Türk vatanda gerçek ki ilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras ,
Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel ki ilerin vergi kimlik numaras n
belirtilmesi.
e) Ad ve soyad veya ticaret unvan yaz lmak suretiyle yetkili ki ilerce
imzalanm olmas .
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K Kararlar
Teklif mektubunda para biriminin belirtilmemi olmas ,
de erlendirme d
rak lmay gerektirmez.
(KT:10.11.2008,KN:2008/UY.II-4544).
Teklif mektubunda toplam teklif bedeli bölümüne sehven
birim fiyat teklif tutar n yaz lmas de erlendirme d
rak lmay gerektirir. (KT:10.11.2008,KN:2008/UH.II-4541)
Teklif edilen tutar n yaz yla yaz
ras nda esasa etkili
olmayan bir harf eksikli i nedeniyle teklif de erlendirme d
rak lmaz.(KT:24.9.2008,KN:2008/UY.I-3999)
(“Altm ”
yerine “atm ” yaz lmas )
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Ba vuru belgelerinin sunulmas
MADDE 31.
Ön yeterli e kat labilme art olarak istenilen bütün
belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü
kralar nda belirtilen esas ve usullere uygun olarak
idareye sunulur.
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Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 32.
Tekliflerin geçerlilik süresi ihale doküman nda
belirtilir. darece ihtiyaç duyulmas halinde bu süre,
teklif ve sözle me ko ullar de tirilmemek ve
isteklinin kabulü kayd yla,
en fazla ihale doküman nda belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzat labilir.
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Tekliflerin geçerlilik süresi
Mal Al
haleleri Uygulama Yönetmeli inin 53 üncü
maddesinde tekliflerin geçerlilik süresi;
tekliflerin tahmini de erlendirme süresi,
ikayete ili kin süreler,
ihale karar n onaylanmas ile
sözle me imzalanmas na kadar geçecek süre ve
benzeri hususlar dikkate al narak belirlenir ve bu süre ihale
doküman nda belirtilir.

darece ihtiyaç duyulmas halinde bu süre, teklif ve sözle me
ko ullar de tirilmemek ve isteklinin kabulü kayd yla, en
fazla ihale doküman nda belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar
uzat labilir.
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Geçici teminat
MADDE 33 .
halelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak
üzere, istekli taraf ndan verilecek tutarda geçici
teminat al r. hale doküman nda belirtilmesi art yla,
dan manl k hizmeti ihalelerinde geçici teminat
al nmas zorunlu de ildir.
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Teminatlar
Geçici teminat, ihalede ciddiyeti sa lamak amac yla al r.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplar nda geçerlilik tarihi
belirtilmelidir. Bu tarih, ihale doküman nda belirtilen teklif geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli
taraf ndan belirlenir.
Kesin teminat mektuplar n süresi,
ihale konusu mal n kesin kabul tarihi ve
garanti süresi öngörülen al mlarda ise garanti süresi dikkate al nmak
suretiyle
idare taraf ndan belirlenir.
Fiyat fark ödenmesi öngörülerek ihale edilen i lerde fiyat fark olarak
ödenecek bedelin, sözle me bedelinde art meydana gelmesi halinde ise
bu art tutar n yüzde alt
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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Teminat olarak kabul edilecek de erler
MADDE 34.
Teminat olarak kabul edilecek de erler a

da gösterilmi tir:

a) Tedavüldeki Türk Paras .
b)Bankalar ve özel finans kurumlar taraf ndan verilen teminat
mektuplar .
c) Hazine Müste arl nca ihraç edilen Devlet ç Borçlanma
Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

lgili mevzuat na göre Türkiye'de faaliyette bulunmas na izin
verilen yabanc bankalar n düzenleyecekleri teminat mektuplar
ile
Türkiye d nda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kurulu lar n kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette
bulunan
bankalar n
veya
özel
finans
kurumlar n
düzenleyecekleri teminat mektuplar da teminat olarak kabul
edilir.
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Teminat olarak kabul edilecek de erler
MADDE 34.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine
düzenlenen belgelerden nominal de ere faiz dahil
edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden sat
de eri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektuplar
ndaki teminatlar ihale
komisyonlar nca teslim al namaz. Bunlar n saymanl k
ya
da
muhasebe
müdürlüklerine
yat lmas
zorunludur.
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Teminat olarak kabul edilecek de erler
MADDE 34.
hale üzerinde kalan istekli ile ekonomik aç dan en avantajl
ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplar ihaleden
sonra saymanl k ya da muhasebe müdürlüklerine teslim
edilir. Di er isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
hale üzerinde kalan istekli ile sözle me imzalanmas
halinde, ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibine
ait teminat sözle me imzaland ktan hemen sonra iade
edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen di er de erlerle
de tirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun, idarece al nan teminatlar
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
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Teminat mektuplar
MADDE 35.
Bu Kanun kapsam nda verilecek teminat mektuplar n
kapsam ve eklini tespite Kamu hale Kurumu yetkilidir.
32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik
süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kayd yla,
geçici teminat mektuplar nda süre belirtilir. Teklif geçerlilik
süresinin uzat lmas halinde, geçici teminat mektuplar n
süresi de ayn süre ile uzat r. Kesin teminat mektuplar n
süresi ihale konusu i in biti tarihi dikkate al nmak
suretiyle idare taraf ndan belirlenir.
lgili mevzuat na ayk
olarak düzenlenmi teminat
mektuplar kabul edilmez.
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Teminat Olarak Al nacak De erler
Yabanc para birimi üzerinden teklif al nsa dahi
teminatlar n teklif bedeli esas al nmak suretiyle
verilece inden yabanc para birimi cinsinden nakit teminat
al nmas mümkün de ildir.
steklilerce teklif edilen bedel hangi para birimi ise teminat
olarak sunulacak de erinde o para birimi cinsinden olmas
gerekti inden, teklif edilen bedel ile teminat olarak
getirilecek bedelin farkl para birimi olarak sunulmas
mümkün de ildir. Dolay yla, idari artnamenin “teklif ve
ödemelerde geçerli para birimi” ba kl maddesinde
yabanc para birimi veya yabanc para birimleri cinsinden
teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat
mektuplar
tekliflerine esas para birimi
üzerinden
düzenleyeceklerdir.
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Tekliflerin De erlendirilmesi
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Tekliflerin al nmas ve aç lmas
MADDE 36.
Teklifler ihale doküman nda belirtilen ihale saatine
kadar idareye verilir. hale komisyonunca ihale
doküman nda belirtilen saatte kaç teklif verilmi
oldu u bir tutanakla tespit edilerek, haz r bulunanlara
duyurulur ve hemen ihaleye ba lan r. hale komisyonu
teklif zarflar
al
ras na göre inceler. 30 uncu
maddenin birinci f kras na uygun olmayan zarflar bir
tutanak ile belirlenerek de erlendirmeye al nmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte haz r bulunanlar önünde
al
ras na göre aç r.
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Tekliflerin al nmas ve aç lmas
MADDE 36.
steklilerin belgelerinin eksik olup olmad
ve teklif
mektubu ile geçici teminatlar n usulüne uygun olup
olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu
ile geçici teminat usulüne uygun olmayan istekliler
tutanakla tespit edilir. stekliler ile teklif fiyatlar ve
yakla k maliyet tutar aç klan r. Bu i lemlere ili kin
haz rlanan tutanak ihale komisyonunca imzalan r. Bu
amada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar
verilmez, teklifi olu turan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen
de erlendirilmek üzere oturum kapat r.
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stekliler Taraf ndan Sunulan Belgelerin Kontrolü
steklilerin belgelerinin eksik olup olmad na ili kin
kontrolün her bir belge için ayr ayr yap lmas gerekir.
steklilerce sunulan belgelerin içeri inde ya da
geçerli inde herhangi bir tereddüt ortaya ç kmas
halinde, komisyonlar n bu konudaki karar üzerine
idarelerce belgeyi düzenleyen gerçek veya tüzel ki iler
veya ilgili kurum veya kurulu lardan bu hususlarda
teyit al nabilir.

173
www.hacibayramcolak.net

darelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin
Tamamlat lmas
hale doküman nda ba vuru veya teklif zarf içinde sunulmas istenilen
belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gere ince eklenmesi zorunlu olan
eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmamas halinde, bu
eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlat lmayacakt r.
Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplar n Kanunen ta mas zorunlu hususlar
hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu aç ndan teklifin esas
de tirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunmas halinde, bu tür
bilgi eksikliklerinin giderilmesine ili kin belgeler,
b) Aday ve isteklilerce sunulan ve ba ka kurum, kurulu ve ki ilerce
düzenlenen belgelerde, belgenin ta mas zorunlu asli unsurlar d nda,
belgenin içeri ine ili kin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi
düzenleyen kurum, kurulu veya ki ilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ili kin belgeler,

darelerce tamamlat lacakt r. Bu çerçevede, tamamlat lmas istenen bilgi
eksikliklerinin giderilmesine ili kin belgelerin niteli i dikkate al narak
idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.
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Tekliflerin de erlendirilmesi
MADDE 37.
hale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin
incelenmesi, kar la
lmas ve de erlendirilmesinde
yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili
isteklilerden yaz
olarak tekliflerini aç klamalar
isteyebilir. Ancak bu aç klama, hiçbir ekilde
teklif fiyat nda de iklik yap lmas veya
ihale doküman nda yer alan artlara uygun olmayan
tekliflerin uygun hale getirilmesi

amac yla istenilmez ve yap lmaz.
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Tekliflerin de erlendirilmesi
MADDE 37.
Tekliflerin de erlendirilmesinde, öncelikle belgeleri
eksik oldu u veya teklif mektubu ile geçici teminat
usulüne uygun olmad
36 nc maddeye göre ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
de erlendirme d
rak lmas na karar verilir. Ancak,
teklifin esas
de tirecek nitelikte olmamas
kayd yla, belgelerde bilgi eksikli i bulunmas halinde
idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik
bilgilerin tamamlanmas
yaz
olarak istenir.
Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler
de erlendirme d
rak r ve geçici teminatlar gelir
kaydedilir...
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Tekliflerin de erlendirilmesi
MADDE 37.
Bu ilk de erlendirme ve i lemler sonucunda belgeleri eksiksiz
ve teklif mektubu ile geçici teminat usulüne uygun olan
isteklilerin tekliflerinin ayr nt de erlendirilmesine geçilir.
Bu a amada,
isteklilerin ihale konusu i i yapabilme kapasitelerini
belirleyen yeterlik kriterlerine ve
tekliflerin ihale doküman nda belirtilen artlara uygun
olup olmad ile
birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmad incelenir.
Uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat
teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler
de erlendirme d
rak r.
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dü ük teklifler
MADDE 38.
hale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre
de erlendirdikten sonra,
di er tekliflere veya
idarenin tespit etti i yakla k maliyete göre teklif fiyat
dü ük olanlar tespit eder.

Bu teklifleri reddetmeden önce, belirledi i süre içinde
teklif sahiplerinden teklifte önemli oldu unu tespit
etti i bile enler ile ilgili ayr nt lar yaz olarak ister.
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dü ük teklifler
MADDE 38.
hale komisyonu;

a) malat sürecinin, verilen hizmetin ve yap m yönteminin
ekonomik olmas ,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve
hizmetlerin temini veya yap m i inin yerine getirilmesinde
kullanaca avantajl ko ullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yap m i inin özgünlü ü,

Hususlar nda belgelendirilmek
aç klamalar
dikkate alarak,
de erlendirir. Bu de erlendirme
yeterli görülmeyen veya yaz
isteklilerin teklifleri reddedilir.

suretiyle yap lan yaz
a
dü ük teklifleri
sonucunda, aç klamalar
aç klamada bulunmayan
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dü ük teklifler
MADDE 38.
hale komisyonu,
dü ük tekliflerin tespiti ve
de erlendirilmesinde Kurum taraf ndan belirlenen
kriterleri
esas
al r.
Kurum
bu
maddenin
uygulanmas nda; a
dü ük tekliflerin tespiti,
de erlendirilmesi ve ekonomik aç dan en avantajl
teklifin belirlenmesi amac yla s r de er veya
sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye
yetkilidir.
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Yap m lerinde A

Dü ük Teklif De erlendirmesi

dü ük teklif
r de erinin tespitine ili kin örnek
da yer almaktad r:
Yakla k maliyeti (YM) 100.000 TL olan bir ihalede, 17
adet teklif verilmi olup bunlardan 12 adedinin geçerli
teklif oldu u belirlenmi tir. hale konusu yap m i inde
uygulanacak s r de er katsay
n (N) 1,20 oldu u
kabul edilirse;
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www.hacibayramcolak.net

Dü ük Teklif De erlendirmesi
Teklif 1
Teklif 2
Teklif 3
Teklif 4
Teklif 5
Teklif 6
Teklif 7
Teklif 8
Teklif 9
Teklif 10
Teklif 11
Teklif 12
Teklif 13
Teklif 14
Teklif 15
Teklif 16
Teklif 17

Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçerli teklif
Geçersiz teklif
Geçersiz teklif
Geçersiz teklif
Geçersiz teklif
Geçersiz teklif

38.700TL
44.000TL
48.000TL
49.500TL
55.000TL
62.000 TL
68.200 TL
69.000 TL
72.200 TL
82.000 TL
112.800 TL
123.300 TL
45.000 TL
55.000 TL
60.500 TL
75.000 TL
105.000 TL
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
1. ADIM: Tort1’n n hesaplanmas :
Geçerli 10 teklifin aritmetik ortalamas al r. (1 nolu
teklif yakla k maliyetin % 40’ ndan dü ük, 12 nolu
teklif yakla k maliyetin % 120’sinden yüksek
oldu undan ortalama hesab na dahil edilmez.)
Tort1 = (44.000 + 48.000 + 49.500 + 55.000 + 62.000 +
68.200 + 69.000 + 72.200 + 82.000 + 112.800)/10
Tort1 = 66.270,00 (Sonuç de eri 2 ondal k basamak
olacak ekilde yuvarlan r.)
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
2. ADIM: Standart sapman n hesaplanmas : (Geçerli 10
teklif de erlendiriliyor)
= [[(44.000 – 66.270,00)2 + (48.000 – 66.270,00)2 +
(49.500 – 66.270,00)2 + (55.000 – 66.270,00)2 + (62.000
– 66.270,00)2 + (68.200 – 66.270,00)2 + (69.000 –
66.270,00)2 + (72.200 – 66.270,00)2 + (82.000 –
66.270,00)2 + (112.800 – 66.270,00)2] / (10-1)]1/2
= 20.317,05 (Sonuç de eri 2 ondal k basamak olacak
ekilde yuvarlan r.)
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
3. ADIM: Aritmetik ortalamadan standart sapma
kart r ve eklenir.
Tort1 – = 66.270,00 – 20.317,05 = 45.952,95
Tort1 + = 66.270,00 + 20.317,05 = 86.587,05
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
4. ADIM: 86.587,05– 45.952,95 aral ndaki tekliflerin
aritmetik ortalamas hesaplan r. (2 ve 11 nolu teklifler
standart sapma aral
n d nda kald ndan ikinci
ortalama hesab na dahil edilmez.)
Tort2 = (48.000 + 49.500 + 55.000 + 62.000 + 68.200 +
69.000 + 72.200 +82.000) / 8
Tort2 = 63.237,50 (Sonuç de eri 2 ondal k basamak
olacak ekilde yuvarlan r.)
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
5. ADIM: C de erinin hesaplanmas :
C = Tort2 / YM
C = 63.237,50 / 100 000 = 0,632 ( Sonuç de eri 3 ondal k
basamak olacak ekilde yuvarlan r.)
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
6. ADIM: C de erinin 0,60 ile 1,00 aras nda oldu u ilgili
formülden (K) de eri hesaplan r.
0,60 C 1,00 Formül Katsay 1: 3,2,
C:0,632
Formül Katsay 2: 0,6
K = (3,2 x 0,632 – 0,6322 – 0,6) / (0,632 + 1)
K = 0,627 (Sonuç de eri 3 ondal k basamak olacak
ekilde yuvarlan r
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Dü ük Teklif De erlendirmesi
7. ADIM: A
dü ük teklif s r de erinin (SD) hesaplanmas :
SD = KXTort2/CXN K:0,627, Tort2:63.237,50, C:0,632, N:1,20
SD = (0,627 x 63.237,50)/(0,632 x 1,20) = 52.281,00 TL olarak bulunur.
dü ük teklif s r de eri olan 52.281,00 TL’nin alt nda bulunan
daki dört adet a
dü ük teklifin; 4734 say Kanunun 38 inci
maddesi uyar nca, yukar da yer alan aç klamalar çerçevesinde
de erlendirilmesi gerekir. Bu teklifler unlard r.
Teklif 1
38.700 TL
Teklif 2
44.000 TL
Teklif 3
48.000 TL
Teklif 4
49.500 TL
.
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Yakla k Maliyetin Üzerindeki Teklifler
Yakla k maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir
nitelikte görülmesi halinde idarenin,
ek ödene inin bulunmas veya
ödenek aktar
n mümkün olmas durumlar nda
teklifler kabul edilebilir.
Bu durumda ihale komisyonu;
a) Yakla k maliyette herhangi bir hata veya eksiklik olup olmad
,
b) Yakla k maliyetin güncellemesinin do ru yap p yap lmad
,
c) Verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlar yans p yans tmad
,

Sorgulayarak verilen teklifleri yakla k maliyete göre mukayese
eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak ekonomik
aç dan en avantajl teklifi belirleyebilir veya ihalenin iptaline karar
verebilir.
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Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 39.
hale komisyonu karar üzerine idare, verilmi olan
bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte
serbesttir. halenin iptal edilmesi halinde bu durum
bütün isteklilere derhal bildirilir. dare bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük alt na
girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunmas
halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden
isteklilere bildirir.
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halenin karara ba lanmas ve onaylanmas
MADDE 40.
37 ve 38 inci maddelere göre yap lan de erlendirme
sonucunda ihale, ekonomik aç dan en avantajl teklifi veren
isteklinin üzerinde b rak r.
Ekonomik aç dan en avantajl teklif,
sadece fiyat esas na göre veya
fiyat ile birlikte i letme ve bak m maliyeti, maliyet
etkinli i, verimlilik, kalite ve teknik de er gibi fiyat
ndaki unsurlar da dikkate al narak

belirlenir. Ekonomik aç dan en avantajl teklifin fiyat
ndaki unsurlar da dikkate al narak belirlenece i
ihalelerde, ihale doküman nda bu unsurlar n parasal
de erleri veya nispi a rl klar belirlenir.
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halenin karara ba lanmas ve onaylanmas
MADDE 40.
Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale doküman nda
yerli istekliler lehine fiyat avantaj sa lanaca belirtilen
ihalelerde, bu fiyat avantaj da uygulanmak suretiyle
ekonomik aç dan en avantajl teklif belirlenerek ihale
sonuçland
r.
En dü ük fiyat n ekonomik aç dan en avantajl teklif olarak
de erlendirildi i ihalelerde, birden fazla istekli taraf ndan
ayn fiyat n teklif edildi i ve bunlar n da ekonomik aç dan
en avantajl teklif oldu u anla ld takdirde, ikinci f krada
belirtilen fiyat d ndaki unsurlar dikkate al nmak suretiyle
ekonomik aç dan en avantajl teklif belirlenerek ihale
sonuçland
r.
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halenin karara ba lanmas ve onaylanmas
MADDE 40.
hale komisyonu gerekçeli karar
belirleyerek, ihale
yetkilisinin onay na sunar. Kararlarda isteklilerin adlar
veya ticaret unvanlar , teklif edilen bedeller, ihalenin
tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yap ld , ihale yap lmam ise nedenleri belirtilir.
hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç be
günü
içinde ihale karar
onaylar veya gerekçesini aç kça
belirtmek suretiyle iptal eder.
hale; karar n onaylanmas halinde geçerli, iptal
edilmesi halinde ise hükümsüz say r.
194
www.hacibayramcolak.net

halenin karara ba lanmas ve onaylanmas
MADDE 40.
hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan
önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa
ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi
isteklinin ihalelere kat lmaktan yasakl olup
olmad
teyit ettirerek buna ili kin belgeyi
ihale karar na eklemek zorundad r. ki isteklinin
de yasakl kmas durumunda ihale iptal edilir.
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Ekonomik Aç dan En Avantajl Teklifin Fiyat
ndaki Unsurlar da Dikkate Al narak Belirlenmesi
Ekonomik aç dan en avantajl teklifin, fiyat d ndaki
unsurlar da dikkate al narak belirlenece i ihalede,
öncelikle fiyat d
unsurlar dikkate al narak
de erlendirilmi teklif bedeli bulunur. Yerli mal
teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantaj , bu
istekliler d ndaki isteklilerin de erlendirilmi teklif
bedellerine, kendi de erlendirilmi teklif bedelleri
üzerinden fiyat avantaj oran esas al narak hesaplanan
tutar n eklenmesi suretiyle uygulan r.
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Tekliflerin e it olmas
Ekonomik aç dan en avantajl teklifin sadece fiyat esas na göre
belirlendi i ihalede, birden fazla istekli taraf ndan teklif edilen
fiyat n en dü ük fiyat olmas durumunda; ekonomik aç dan en
avantajl teklif, fiyat d unsurlar da dikkate al narak belirlenir.
Bu de erlendirmenin gerçekle tirilebilmesi için fiyat d
unsurlar idari artnamede belirtilir.
Ekonomik aç dan en avantajl teklifin fiyatla birlikte fiyat
ndaki unsurlar da dikkate al narak belirlendi i ihalede,
tekliflerin birbirine e it olmas durumunda fiyat teklifi dü ük
olan istekli ekonomik aç dan en avantajl teklif sahibi olarak
belirlenir. Fiyat tekliflerinin de e it olmas durumunda, idari
artnamede yer alan fiyat d unsurlar n öncelik s ralamas esas
al narak ekonomik aç dan en avantajl teklif belirlenir.
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Tekliflerin e it olmas (Uygulama)
Yakla k maliyeti e ik de eri a an ve aç k ihale usulüyle yap lan bir
mal al
ihalesinde; ihale doküman na göre ekonomik aç dan en
avantajl teklif, fiyat ile birlikte fiyat d
unsurlar da dikkate
al narak belirlenecektir.
haleye kat lan isteklilerin sunmu olduklar teklif fiyatlar ile fiyat
unsurlar n parasal de erleri idari artnamede belirtilen öncelik
ralamas na uygun ekilde a
da gösterilmi tir.
Bu verilere göre ekonomik aç dan en avantajl tekliften ba lamak
üzere tekliflerin bir s ralamas
yapmak gerekirse bu s ralama
nas l olur?
a)A-B-D-C
b) D-C-B-A
c) B-A-D-C
d)Bütün teklifler birbirine e ittir. Bir s ralama yap lamaz.

www.hacibayramcolak.net

Tekliflerin e it olmas
steklinin Teklif Etti i
Ad
Fiyat (TL)

dari artnamede Yer Alan Fiyat D
Verimlilik (TL)

Unsurlar n Parasal De erleri

Kalite (TL) Teknik De er(TL) Mal. Etkinli i (TL)

A

900.000

25.000

50.000

-

25.000

B

900.000

25.000

50.000

25.000

-

C

850.000

-

-

50.000

-

D

850.000

25.000

25.000

-

-
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Ekonomik Aç dan En Avantajl Teklifin Fiyat D ndaki
Unsurlar da Dikkate Al narak Belirlenmesi

Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantaj oran %10’dur.
Yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulamas , kanaatimize göre teklif edilen fiyat ile birlikte fiyat d
unsurlara da ayr ayr uygulanmal r. Bu durumda (C) Yabanc isteklinin;
Teklif fiyat : 1.900x1.10:2090,
Teknik de er :100-100x0.10: 100-10: 90
letme ve bak m maliyeti: 50-50x0.10: 50-5: 45
(c) steklisinin fiyat d unsurlar dahil teklif fiyat : 2090- (90+45): 1.955
Örne e göre ihale (B) isteklisinin üzerine yap lmal r.
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Kesinle en ihale kararlar
MADDE 41.

n bildirilmesi

hale sonucu, ihale karar n ihale yetkilisi
taraf ndan onayland günü izleyen en geç üç gün
içinde, ihale üzerinde b rak lan dahil olmak üzere,
ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
hale
sonucunun
bildiriminde,
tekliflerin
de erlendirmeye
al nmama
veya
uygun
bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
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Kesinle en ihale kararlar
MADDE 41.

n bildirilmesi

hale karar n ihale yetkilisi taraf ndan iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri
belirtilmek suretiyle bildirim yap r.
hale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden
itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine
göre yap lan ihalelerde be gün, di er hallerde ise
on gün geçmedikçe sözle me imzalanamaz.
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Sözle meye davet
MADDE 42.
41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali
kontrol yap lmas gereken hallerde ise bu kontrolün
tamamland
tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde
ihale üzerinde b rak lan istekliye, tebli tarihini izleyen on
gün içinde kesin teminat vermek suretiyle sözle meyi
imzalamas hususu bildirilir. Yabanc istekliler için bu
süreye oniki gün ilave edilir. Sözle menin imzalanaca
tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle
ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere kat lmaktan
yasakl olup olmad
n teyit edilmesi zorunludur.
43 üncü madde hükmü gere ince sözle meden önce kesin
teminat al nmayan dan manl k hizmet ihalelerinde sözle meye
davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci f kra hükümlerine
göre yap r.
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halenin Karara Ba lanmas ndan Sözle me Yap lmas na Kadar Geçen Süreç
HALEN N
KARARA
BA LANMASI

HALEN N
ONAYLANMASI

KES NLE EN HALE
KARARININ
LD LMES

hale
komisyonu
gerekçeli
karar
belirleyerek,
ihale
yetkilisinin onay na
sunar.

hale yetkilisi, karar
tarihini izleyen en geç
be
günü içinde
ihale karar
onaylar
veya gerekçesini aç kça
belirtmek
suretiyle
iptal eder.

hale sonucu, ihale
karar n ihale yetkilisi
taraf ndan onayland
günü izleyen en geç üç
gün
içinde,
ihale
üzerinde
b rak lan
dahil
olmak üzere,
ihaleye teklif veren
bütün
isteklilere
bildirilir.

25/05/2009 Pazartesi
günü
ihale
komisyonu karar
vermi olsun.

01/06/2009
tarihine
kadar hale yetkilisi
ihale
karar
onaylamak zorunda.
hale komisyonunun
karar onaylanmadan
önce ihale üzerinde
kalan n ve ekonomik
aç dan avantajl
2.
teklif
sahibinin
yasakl k teyidi yap r.

04/06/2009
tarihine
kadar kesinle en ihale
karar tüm isteklilere
elden bildirilmi olsun.

RAZ SÜRES

SÖZLE MEYE DAVET

hale
sonucunun
bütün
isteklilere
bildiriminden
itibaren;
21
inci
maddenin (b) ve (c)
bentlerine
göre
yap lan ihalelerde be
gün, di er hallerde ise
on gün geçmedikçe
sözle me
imzalanamaz.

tiraz süresinin bitimini, ön
mali
kontrol
yap lmas
gereken hallerde ise bu
kontrolün
tamamland
tarihi
izleyen
günden
itibaren üç gün içinde ihale
üzerinde
b rak lan
istekliye, tebli
tarihini
izleyen on gün içinde kesin
teminat vermek suretiyle
sözle meyi
imzalamas
hususu bildirilir. Yabanc
istekliler için bu süreye
oniki gün ilave edilir.

15/06/2009
tarihine
kadar veya bu tarihten
sonra
iç
kontrol
lemleri bitmi se o
tarihe kadar aç k ihale
usulüyle yap lan bu
ihalenin
sözle mesi
imzalanamaz.

En geç 18/06/2009 tarihinde
istekliye tebligat yap lacak,
tebligat n bu tarihte elden
yap lmas
durumunda
istekli en geç 29/06/2009
tarihine
kadar
kesin
teminat
yat racak ve
sözle meyi
imzalayacak.
dare
de
sözle me
imzalanmadan
önce
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yasakl k teyidini yapacak.
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Kesin teminat
MADDE 43.
Taahhüdün sözle me ve ihale doküman hükümlerine uygun
olarak yerine getirilmesini sa lamak amac yla, sözle menin
yap lmas ndan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli
üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oran nda kesin teminat
al r.
Yap m i lerinde, 38 inci maddeye göre gerekli
de erlendirmeler yap ld ktan sonra, ihalenin ayn madde
uyar nca hesaplanan
r de erin alt nda teklif veren
isteklilerden biri üzerinde b rak lmas halinde, kesin
teminat
r de erin yüzde alt oran nda al r.
Ancak, dan manl k hizmet ihalelerinde ihale doküman nda
belirtilmesi kayd yla, kesin teminat sözle me yap lmadan önce
al nmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedi ten % 6
oran nda yap lacak kesintiler teminat olarak al konulur.
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Sözle me yap lmas nda isteklinin görev ve
sorumlulu u
MADDE 44.
hale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminat
vererek sözle meyi imzalamak zorundad r. Sözle me imzaland ktan hemen
sonra geçici teminat iade edilir.
Bu zorunluluklara uyulmad
takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaks n ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminat gelir
kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif
fiyat n ihale yetkilisince uygun görülmesi kayd yla, bu teklif sahibi istekli ile
de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözle me imzalayabilir. Ancak
ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile sözle me
imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini
izleyen üç gün içinde ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye
42 nci maddede belirtilen ekilde tebligat yap r.
Ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibinin de sözle meyi
imzalamamas durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminat gelir
kaydedilerek ihale iptal edilir.
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Sözle me yap lmas nda idarenin görev ve sorumlulu u
MADDE 45.
dare, 42 ve 44 üncü maddede yaz
süre içinde
sözle me yap lmas hususunda kendisine dü en
görevleri yapmakla yükümlüdür.
darenin bu
yükümlülü ü yerine getirmemesi halinde, istekli
sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç be
gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile
bildirmek art yla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu
takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat
vermek için yapt belgelendirilmi giderleri istemeye
hak kazan r. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve
ayr ca haklar nda 60 nc madde hükümleri uygulan r.
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halenin sözle meye ba lanmas
MADDE 46.
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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Sonuç bildirimi
MADDE 47
Bu Kanun kapsam nda yer alan idarelerin yap m i leri
ile mal ve hizmet al mlar n sonuçlar , 42 nci
maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbe gün
içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun
kapsam ndaki ihalelere ili kin olanlar Kurum
taraf ndan Kamu hale Bülteninde yay mlan r. Sonuç
bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma,
güvenlik ve istihbarat alanlar nda görev yapan
idarelerin Kanun kapsam nda yapt klar mal ve hizmet
al mlar ile yap m i lerine ili kin ihale sonuçlar ndan
hangilerinin yay mlanaca
ilgili idarenin görü ü
al narak Kurum taraf ndan belirlenir.
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Dan manl k Hizmet haleleri ile lgili
Özel Hükümler
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Dan manl k hizmetleri
MADDE 48.
Mimarl k ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro,
her ölçekte imar plan , imar uygulama, ÇED raporu
haz rlanmas , plan, yaz m geli tirme, tasar m, teknik
artname haz rlanmas , denetim ve kontrolörlük gibi
teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler,
dan manl k hizmet sunucular ndan al r.
Dan manl k hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere
uygun olarak sadece belli istekliler aras nda ihale usulü ile
ihale edilir. Ancak yakla k maliyeti 13 üncü maddenin (b)
bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet al mlar için
öngörülen üst limit tutar n alt nda kalan dan manl k
hizmetleri, hizmet al
ihalesiyle gerçekle tirilebilir.
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Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi
MADDE 49.
Ön yeterlik ilânlar 13 üncü maddede belirlenen süre ve
esaslar dahilinde yap r.
Bu Kanun hükümlerine göre yap lan ön yeterlik ilân nda,
adaylar n genel uygunluklar , malî kapasitelerini ve teknik
yeteneklerini de erlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik
kriterlerine ili kin bilgiler yer al r. Ayr ca bu ilânda, k sa
listeye al nmak ve teklif vermek üzere davet edilecek
adaylar n say veya say aral belirtilir.
Ön yeterlik ilân sonucunda ba vuru sunan adaylar n, ön
yeterlik doküman ve ilân nda belirtilen ön yeterlik
kriterlerine göre de erlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri
tespit edilenler aras ndan en az üç en fazla on aday n yer
alaca
sa liste olu turulur.
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haleye davet
MADDE 50.
49 uncu maddeye göre olu turulan listede yer alan
adaylara, teknik ve malî tekliflerini haz rlayabilmeleri
için en az 13 üncü maddedeki süreler verilerek, ihale
doküman ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir.
Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda yeterli
bulunmayanlar ile k sa listede yer verilmeyen adaylara
yaz olarak bildirim yap r. haleye davet edilebilecek
aday say
n üçten az olmas halinde davet mektubu
gönderilmez ve ihale yap lmaz.
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haleye davet
MADDE 50.
stekliler tekliflerini haz rlarken ihale doküman nda
aç klanmas na ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak
son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar
yaz olarak aç klama talep edebilir. darece aç klama
yap lmas halinde yap lan aç klama, k sa listede yer alan
bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on
gün öncesinde bilgi sahibi olmalar
temin edecek
ekilde yaz olarak gönderilir.
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haleye davet
MADDE 50.
Davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin haz rlanmas
veya i in gerçekle tirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce
yaz
olarak bildirilmesi halinde, ihale doküman nda
de iklikler yap labilir. Yap lan bu de ikliklere ili kin ihale
doküman n ba lay bir parças olan zeyilname k sa listede yer
alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az on gün
öncesinde bilgi sahibi olmalar temin edecek ekilde gönderilir.
Zeyilname ile yap lan de iklikler nedeniyle tekliflerin
haz rlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmas halinde, ihale
tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün
ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu
düzenlemeden önce vermi olan isteklilere tekliflerini geri
çekerek, yeniden teklif verme imkan sa lan r.
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Tekliflerin haz rlanmas ve verilmesi
MADDE 51.
hale konusu dan manl k hizmeti için teklif edilen bedelin yer ald
teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini olu turur. Bu
teklif, üzerine malî teklif oldu u yaz lmak suretiyle bir zarfa konulur.
Teklif mektuplar n 30 uncu maddede belirtilen artlara uygun olmas
zorunludur.
Teknik de erlendirme için istenilen di er bütün belgeler isteklinin
teknik teklifini olu turur. Bu teklif, üzerine teknik teklif oldu u
yaz lmak suretiyle ayr bir zarfa konulur.
Her iki zarf n üzerine de isteklinin ad , soyad veya ticaret unvan ,
tebligata esas aç k adresi ve teklifin hangi i e ait oldu u yaz r.
Zarflar n yap
lan yerleri istekli taraf ndan imzalan r ve mühürlenir.
Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayr bir zarf veya paket içerisine
konularak, üzerine isteklinin ad , soyad veya ticaret unvan , tebligata
esas aç k adresi, teklifin hangi i e ait oldu u ve ihaleyi yapan idarenin
aç k adresi yaz lmak suretiyle sunulur.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
hale komisyonunca ihalenin yap laca saatte kaç teklif verilmi
oldu u bir tutanakla tespit edilerek, haz r bulunanlara duyurulur
ve hemen ihaleye ba lan r. hale komisyonu teklif zarflar al
ras na göre inceler. 30 uncu maddenin birinci f kras na uygun
olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek de erlendirmeye
al nmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte haz r
bulunanlar önünde al
ras na göre aç larak, istenilen
belgelerin tam olarak verilmi olup olmad
kontrol edilir ve
durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleri içeren zarflar
ise bir tutana a ba lanarak aç lmaks n ihale komisyonunca
toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza alt na
al r. Bu a amada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar
verilmez,
teklifi
olu turan
belgeler
düzeltilemez
ve
tamamlanamaz.
Teklifler
ihale
komisyonunca
hemen
de erlendirilmek üzere oturum kapat r.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç
herhangi bir sebeple geri al namaz ve de tirilemez.
Dan manl k
hizmet
ihalelerinde
tekliflerin
de erlendirilmesi, teknik ve malî de erlendirme olmak
üzere iki a amada yap r. lk a amada teknik teklif, ikinci
amada ise malî teklif de erlendirilir ve her iki a ama için
ayr puanlama yap r. Teknik ve malî puan için belirlenen
rl k katsay lar dikkate al narak yap lan hesaplama
sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan
rl k katsay lar , teknik puan a rl daha yüksek olmak
üzere hizmetin niteli i ve özgünlü üne göre farkl
oranlarda belirlenebilir.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
Bu ihalelerde teknik de erlendirme kriterleri, 10 uncu maddede
belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. hale doküman ve davet
mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve
ölçekteki sözle meleri yerine getirme deneyimi, i için önerilen
yöntem, organizasyon yap , yönetici kadrosu ile i i yürütecek teknik
personelinin e itimi ve mesleki nitelikleri esas al r.
Tekliflerin de erlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik
de erlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale doküman nda istenilen
artlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmedi i incelenir. Belgeleri
eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad
tespit edilen
isteklilerin teklifleri de erlendirme d
rak r. Ancak, teklifin
esas
de tirecek nitelikte olmamas kayd yla belgelerde bilgi
eksikli i bulunmas
halinde, idarece belirlenen sürede
isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmas yaz
olarak
istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler
de erlendirme d
rak r ve geçici teminatlar gelir kaydedilir.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
hale komisyonu ihale doküman nda ve davet mektubunda
belirtilen teknik de erlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik
de erlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlar
belirler.
hale doküman nda belirlenen asgari teknik puan n alt nda puan
alan isteklilere ait teklifler de erlendirme d
rak r.
Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit
edilen veya asgari teknik puan n alt nda puan alan isteklilere,
de erlendirme d
rak ld
ve malî tekliflerinin aç lmadan
malî tekliflerin aç laca
tarih ve saatte kendilerine veya
vekillerine elden iade edilece i yaz
olarak bildirilir. Ayn
tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de
malî tekliflerin aç laca tarih ve saat yaz olarak bildirilir.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
hale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle
teknik de erlendirme sonuçlar ile teknik puanlar haz r
bulunanlar önünde aç klan r. hale komisyonunca toplu
halde muhafaza alt na al nm olan ve malî teklifleri içeren
paket aç r. Teklifleri de erlendirme d
rak lan
isteklilerin malî teklif zarflar aç lmaks n kendilerine veya
vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale
salonundan ç kar r. Bu i lemlerden sonra, asgari teknik
puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif
zarflar aç r ve teklif edilen fiyatlar ile yakla k
maliyet aç klanarak bir tutanakla tespit edilir. ade
edilemeyen
malî
tekliflere
ait
zarflar
ihalenin
sonuçland lmas ndan hemen sonra posta ile gönderilir.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminat
bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler
de erlendirme d
rak larak tutanakla tespit edilir. Teklif
mektubu ile geçici teminat uygun olan isteklilere ait malî
puanlar belirlenir.
Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale doküman nda
belirlenen a rl k katsay lar yla çarp larak toplam puanlar tespit
edilir. Toplam puan en yüksek olan istekli i tan , sözle me
artlar , personel ve malî teklif ile ilgili görü me yapmak üzere
davet edilir. Ancak bu görü me, ihale doküman nda yer alan
artlar önemli ölçüde de tirecek nitelikte olmamal r.
Görü me sonucunda artlar n netle tirilerek anla maya var lmas
halinde, bu istekliye ihale yap r.
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Tekliflerin de erlendirilmesi ve ihalenin yap lmas
MADDE 52.
hale komisyonu taraf ndan al nan karar ihale yetkilisinin
onay na sunulur.
Yap lan görü mede anla ma sa land halde ihale üzerinde
kalan isteklinin sözle me imzalama yükümlülü ünü yerine
getirmemesi halinde, idarece geçici teminat gelir
kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyat n ihale yetkilisince
uygun görülmesi kayd yla, ikinci en yüksek toplam puana
sahip istekli ile de görü me yapmak suretiyle sözle me
imzalan r.
kinci
isteklinin
sözle me
imzalama
yükümlülü ünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici
teminat gelir kaydedilir.
Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî
de erlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin
kalmas halinde ihale yap lmaz.
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Kamu hale Kurumu
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel
ki ili ini haiz, idari ve malî özerkli e sahip Kamu hale
Kurumu kurulmu tur. Kamu hale Kurumu, bu Kanunda
belirtilen esas, usul ve i lemlerin do ru olarak uygulanmas
konusunda görevli ve yetkilidir.
Kurumun ili kili oldu u Bakanl k Maliye Bakanl
r.
Kurumun merkezi Ankara'dad r.
Kurum görevini yerine getirirken ba ms zd r. Hiçbir organ,
makam, merci ve ki i Kurumun kararlar
etkilemek
amac yla emir ve talimat veremez.
Kamu hale Kurumu; Kamu hale Kurulu, Ba kanl k ve
hizmet birimlerinden olu ur.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
b) Bu Kanuna göre yap lacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun
görev ve yetkileri a
da say lm r:
1) halenin ba lang ndan sözle menin imzalanmas na kadar
olan süre içerisinde idarece yap lan i lemlerde bu Kanun ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olmad na ili kin ikayetleri
inceleyerek sonuçland rmak.
2) Bu Kanuna ve Kamu hale Sözle meleri Kanununa ili kin
bütün mevzuat , standart ihale dokümanlar ve tip sözle meleri
haz rlamak, geli tirmek ve uygulamay yönlendirmek.
3) hale mevzuat ile ilgili e itim vermek, ulusal ve uluslararas
koordinasyonu sa lamak.
4) Yap lan ihaleler ve sözle melerle ilgili Kurum taraf ndan
belirlenen ekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve di er konular
itibariyle istatistikler olu turmak ve yay mlamak.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
5) Haklar nda ihalelere kat lmaktan yasaklama karar verilenlerin
sicillerini tutmak.
6) Ara rma ve geli tirme faaliyetlerinde bulunmak.
7) hale ilânlar ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, bas veya
elektronik ortamda Kamu hale Bültenini yay mlamak.
8) Yerli isteklilerin, yabanc ülkelerde aç lan ihalelere
kat lmalar na engel olundu unun tespit edilmesi halinde, bu
uygulaman n yap ld
ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun
kapsam nda yap lan ihalelere kat lmalar n önlenmesine yönelik
tedbirlerin al nmas
ve gerekli düzenlemelerin yap lmas
sa lamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.
9) Kurumun y ll k bütçesi ile kesin hesab
ve y ll k çal ma
raporlar
haz rlamak, Kurum bütçesinin uygulanmas ,
gelirlerin toplanmas ve giderlerin yap lmas sa lamak.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel
bütün kurum, kurulu ve ki ilerden belge, bilgi ve görü
isteyebilir. Belge, bilgi ve görü lerin istenilen süre içinde
verilmesi zorunludur.
Kurum, Kurul karar yla bu Kanunun ve Kamu hale
Sözle meleri Kanununun uygulanmas na ili kin standart
ihale doküman , tip sözle me, yönetmelik ve tebli ler
karmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini,
düzenleyici i lemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar
alarak kullan r. Standart ihale dokümanlar , tip sözle meler,
yönetmelik ve tebli ler Resmî Gazetede yay mlanarak
yürürlü e konulur.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
c) (De ik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurumun
karar organ biri ba kan, biri ikinci ba kan olmak üzere
dokuz üyeden olu an Kamu hale Kuruludur. Kamu
hale Kurulu üyeleri Maliye Bakan n teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca atan r. Bakanlar Kurulu, atamayla
birlikte Kurul Ba kan
ve kinci Ba kan da
görevlendirir. Kurul Ba kan , Kurumun da ba kan r
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
(De ik: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Üyelerin en az dört y ll k ö renim
veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, i letme, iktisadi ve idari bilimler,
mimarl k ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkli i yetkili
makamlarca kabul edilen yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar ndan
mezun olmalar gerekir. Kurul üyeli ine atanacak ki ilerin; kamu kurum ve
kurulu lar nda en az oniki y l hizmetinin bulunmas , kamu ihale mevzuat
ile ilgili yarg lama, inceleme, denetleme, uygulama veya dan ma
konular nda fiilen en az dört y l çal arak ulusal veya uluslararas ihale
mevzuat aç ndan kan tlanm niteli e ve deneyime sahip olmalar ,
geçmi te ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev
alma ili kilerinin bulunmamas gerekir.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
(De ik: 12/6/2002-4761/15 md.)(De ik birinci ve ikinci
cümle: 24/10/2011-KHK-661/57 md.) Kurul üyelerinin görev
süresi dört y ld r. Bir üye bir defadan fazla seçilebilir. Kurul
üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez.
Ancak üyeler, ciddi bir hastal k veya sakatl k nedeniyle i
görememeleri veya atamaya ili kin artlar kaybetmeleri halinde
atand klar usule göre süresi dolmadan görevden al r. Üyeler
görevi kötüye kullanmaktan veya yüz k zart
bir suçtan
mahkûm olmalar halinde ise Ba bakan onay yla görevden al r.
Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir
sebeple bo alan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukar da
belirtilen esaslara göre yeniden atama yap r.(Mülga son
cümle: 20/11/2008-5812/20 md.)
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca al nan
kararlar n yürütülmesi ba kana aittir. Ba kan n izin,
hastal k, yurt içi veya yurt d
görevlendirme ve
görevden al nma hallerinde ikinci ba kan ba kana
vekalet eder.
(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Dava açma,
icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara
kar üst mercilere ba vurmaktan vazgeçme yetkisi ile
üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara kar karar
düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi
Kurula aittir.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
d) Kurul üyeleri, Yarg tay Birinci Ba kanl k Kurulu
huzurunda üyeliklerinin devam süresince görevlerini
tarafs z ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu
Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata ayk hareket
etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin
ederler. Yemin için yap lan ba vuru Yarg tay'ca acele
lerden say r. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve
ba layamazlar.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
e) Kurul Ba kan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak
kayd yla telif ücreti kar
bilimsel amaçl yay n
yapabilir, ücret kar
ders verebilir, bunun d nda özel
bir kanuna dayanmad kça resmi veya özel hiçbir görev
alamaz, dernek, vak f, kooperatif ve benzeri yerlerde
yöneticilik yapamaz, ticaretle u ra amaz, serbest meslek
faaliyetinde bulunamaz. Kurul üyeleri, göreve ba lamadan
önce sahip olduklar Hazine Müste arl
taraf ndan ç kar lan
borçlanmaya ili kin menkul k ymetler d ndaki, piyasada faaliyet
gösteren tüzel ki ilere veya bunlar n i tiraklerine ait her türlü
hisselerini ya da menkul k ymetlerini üçüncü dereceye kadar kan
ve ikinci dereceye kadar kay n h mlar ve evlatl klar
ndakilere, görev sürelerinin ba lamas
izleyen otuz gün
içinde satmak veya devretmek suretiyle elden ç karmak
zorundad r. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten
çekilmi say r.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
Kurul kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz.
Kurul Ba kan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve
bilirki ilik yapamazlar.
Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri
ras nda ilgililere ve üçüncü ki ilere ait edindikleri gizli kalmas
gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili k nan
mercilerden ba kas na aç klayamazlar, kendilerinin veya üçüncü
ah slar n yarar na kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden
ayr lmalar ndan sonra da devam eder. Kurul üyeleri ve Kurum
personeli, görevleri nedeniyle i ledikleri ve kendilerine kar
lenen suçlar bak
ndan Devlet memuru say rlar. Kurul
üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumlulu una
ili kin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 say
Bankac k
Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulan r.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
f) Kurul üyeleri göreve ba lama ve görevden ayr lma tarihlerini izleyen
bir ay içinde ve görevleri devam etti i sürece her y l genel mal
beyan nda bulunmak zorundad r.
g) Kurul, ba kan n veya ba kan n bulunmad
durumda ikinci
ba kan n ça
üzerine üye tam say ile toplan r ve ço unlukla karar
al r. Oylar n e it olmas halinde Ba kan n bulundu u taraf ço unlukta
kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve
kararlar ndan sorumludur. zin, rapor, görevlendirme veya bo alan
üyeli e henüz atama yap lmamas hallerinde en az yedi üye ile
toplan labilir.
Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kay n h mlar ile evlatl klar
ilgilendiren kararlarla
ilgili toplant ve oylamaya kat lamaz.
Bu maddede belirtilen haller d nda bir nedenle bir takvim y nda be
toplant ya kat lmayan üyeler üyelikten çekilmi say r.
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MADDE 53.
h) (De ik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.)
Ba kana görevlerinde yard mc olmak üzere Ba kan n
önerisi üzerine Bakan taraf ndan üç ba kan yard mc
atanabilir.
Ba kan
yard mc lar ,
Kurul
üyeli ine
atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar aras ndan
veya en az dört y ll k ö renim veren hukuk, iktisat, siyasal
bilgiler, i letme, iktisadi ve idari bilimler, mimarl k ve
mühendislik fakülteleri ile bunlara denkli i yetkili
makamlarca kabul edilen yurt d ndaki yüksek ö retim
kurumlar ndan mezun olduktan sonra aral ks z olarak en az
on y ldan beri Kurumda meslek personeli olarak çal makta
bulunanlar aras ndan atan r.
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MADDE 53.
Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdi i say da
daire ba kanl klar eklinde te kilatlanm ana hizmet birimleri, dan ma
birimleri ve yard mc hizmet birimlerinden olu ur. (Ek cümle: 24/10/2011KHK-661/57 md.) Kurumda; Ba Hukuk Dan man kadrosuna atanacaklar n
hukuk fakültesi mezunu olmas ve mesleki aç dan yeterli bilgi ve deneyime
sahip olmalar ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kurulu lar nda
oniki y l ve üzeri kamu hizmetinde bulunmalar ; Kurum Mü aviri ve Ba kanl k
Mü aviri kadrolar na atanacaklar n en az dört y ll k ö retim veren fakülteler ile
bunlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtd ndaki
yüksekö retim kurumlar ndan mezun olmalar ve memuriyete esas kamu
kurum ve kurulu lar nda en az oniki y l ve üzeri kamu hizmetinde
bulunmalar ; Daire Ba kan kadrosuna atanacaklar n en az dört y ll k ö retim
veren fakülteler ile bunlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve
yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar ndan mezun olmalar ve memuriyete
esas kamu kurum ve kurulu lar nda en az on y l ve üzeri kamu hizmetinde
bulunmalar gerekir. (Ek cümle: 20/11/2008-5812/20 md.; De ik:
24/10/2011-KHK-661/57 md.) Daire Ba kanlar n ve di er personelin atamas
Ba kan taraf ndan yap r.
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Kurum hizmetlerinin gerektirdi i asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman
yard mc lar ndan olu an meslek personeli ve di er personel eliyle yürütülür. Bunlar,
sözle meli olarak istihdam edilir.
Kamu ihale uzman yard mc
na atanacaklar n; yönetmelikte belirlenen yabanc
dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört y ll k e itim veren hukuk, iktisat,
siyasal bilgiler, i letme, iktisadi ve idari bilimler, mimarl k ve mühendislik fakülteleri ile
bunlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurt d ndaki yüksek ö retim
kurumlar ndan mezun olmalar , yönetmelikte belirtilen özel yar ma s nav nda ba ar
olmalar ve s nav n yap ld
n
Ocak
ay n
ilk
gününde
otuz
ya
doldurmam
olmalar gerekir. Bu ekilde kamu ihale uzman yard mc
na
atananlardan, en az üç y l fiilen çal an, her y l olumlu sicil alan ve kat lm oldu u
itim faaliyetleri ile görevdeki performans gibi yönetmelikle belirlenen esas ve
kriterler dahilinde kamu ihale uzmanl
görevini ba ar bir ekilde yürütebilece i
anla lanlar kamu ihale uzmanl
yeterlik s nav na girmeye hak kazan r. Yeterlik
nav nda ba ar olanlar kamu ihale uzman olarak atan rlar, kamu ihale uzmanl
yeterlik s nav na girmeye hak kazanamayanlar ile bu s navda ba ar olamayanlar n
Kurumda durumlar na uygun ba ka bir göreve atamalar yap r.(3) Kamu ihale
uzmanlar n mesle e giri ve yeterlik s navlar na, görev, yetki ve sorumluluklar na,
çal ma esas ve usullerine ili kin hususlar Kurul karar yla yürürlü e konulacak
yönetmelikle düzenlenir.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
Kurumun hizmet birimleri ile bunlar n görev ve
sorumluluklar , personelin atanma ve çal ma usul ve
esaslar ile çal
lacak sözle meli personelin unvan ,
say , nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye
Bakanl
n görü ü üzerine Bakanlar Kurulu
taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.
Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler
sakl kalmak kayd yla 657 say
Devlet Memurlar
Kanununa tâbidir.
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i)Kurul ba kan ve üyelerinin ayl k ücretleri Maliye Bakan n önerisi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Kurum personelinin ücretleri ile di er malî ve sosyal haklar , Kurulun
önerisi ve Maliye Bakanl
n görü ü üzerine Bakanlar Kurulunca
belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde Kurul taraf ndan
belirlenir.
Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 say Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sand
Kanunu hükümlerine tâbidir. Emeklilik
aç ndan Kurul Ba kan na Bakanl k Müste ar , Kurul üyelerine
Bakanl k Müste ar Yard mc , Kurum Ba kan Yard mc lar na Bakanl k
Genel Müdürü, Kurum Daire Ba kanlar na Bakanl k Genel Müdür
Yard mc için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatlar
ile di er malî hükümler uygulan r. Bu görevlerde geçirilen süreler
makam tazminat ve yüksek hakimlik tazminat ödenmesini gerektiren
görevlerde geçmi say r.
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Kamu hale Kurumu
MADDE 53.
Kurul Ba kan ve üyeliklerine atananlardan atama yap lmadan önce
kanunla kurulmu di er sosyal güvenlik kurumlar na ba
olanlar n
istekleri halinde bu kurumlara ba
klar devam eder ve bunlar
hakk nda yukar daki hükümler uygulanmaz.
Kurul Ba kan ve üyeliklerine atananlar n Kurulda görev yapt klar
sürede eski görevleriyle olan ili ikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken
üyeli e atananlar, memuriyete giri
artlar
kaybetme d ndaki
herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayr lma
iste inde bulunmas veya görev sürelerinin dolmas durumunda otuz
gün içinde eski kurumlar na ba vurmalar halinde ilgili bakan veya
atamaya yetkili di er makamlar taraf ndan mükteseplerine uygun bir
kadroya atan rlar. Belirtilen atama yap rken Kurul Ba kan ve
üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim s
ndan
olup da yüksek hâkimlik tazminat
almaya ba lad ktan sonra
atananlar için yüksek hâkimlik tazminat ödenmesini gerektiren
görevlerde geçmi olarak de erlendirilir….
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Kurumda görev alanlar görevden ayr lma iste inde
bulunmalar halinde, durumlar daha önce tâbi
olduklar Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde
de erlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir
kadroya, yetkili makamlarca atan r. Bu hükümler
akademik unvanlar n kazan lmas na ili kin hükümler
sakl kalmak kayd yla üniversitelerden gelen personel
hakk nda da uygulan r.
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MADDE 53.
Mükteseplerine
uygun
bir
kadroya
atamalar
gerçekle inceye kadar süresi dolmas sebebiyle görevi sona
eren Kurul Ba kan ve üyelerine almakta olduklar ayl k
ücret ile sosyal hak ve yard mlar n Kurum taraf ndan
yap lmas na devam olunur. Mükteseplerine uygun
kadrolara atananlara, atama yap ld
tarih itibar yla
Kurum taraf ndan ödemede bulunulmas na son verilir. Bir
kamu kurumunda çal mayanlardan Kurul Ba kan ve
üyeli ine atan p süresi dolmas sebebiyle görevi sona
erenlere herhangi bir göreve veya i e ba lay ncaya kadar,
görevlerinin sona erdi i tarihte almakta olduklar ayl k
ücret ile sosyal hak ve yard mlar n Kurum taraf ndan
yap lmas na devam olunur. Kurum taraf ndan bu
kapsamda yap lacak ödemeler üç ay geçemez.
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MADDE 53.
Kamu ihale uzmanl
hariç olmak üzere Kurumun görev
alan ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma
bütçeli idareler ve kamu iktisadi te ebbüslerinde çal anlar
kurumlar n, hâkimler ve savc lar ise kendilerinin muvafakat ile
Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlar ndan
maa z izinli say r ve ayl k, ödenek, her türlü zam ve
tazminatlar ile di er malî ve sosyal hak ve yard mlar Kurumla
ilgili aras nda imzalanacak sözle mede belirlenir. zinli olduklar
sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklar devam etti i gibi, bu
süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba kat r, terfileri ba kaca
bir i leme gerek duyulmadan süresinde yap r. Üniversite
retim elemanlar uzmanl klar na uyan i ler için, 4.11.1981 tarihli
ve 2547 say Yüksek Ö retim Kanununun 38 inci maddesine
göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilecek
personel say toplam kadro say
n % 10'unu a amaz.
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j)Kurumun gelirleri

da belirtilmi tir:

1) Bu Kanun kapsam nda yap lan ihalelere ili kin
düzenlenecek sözle melerden, bedeli ikiyüzellidörtbin
üçyüzonbe Türk Liras
anlar için yükleniciden
tahsil edilecek sözle me bedelinin onbinde be i dareler
ve noterler bu tutar n yüklenici taraf ndan Kurum
hesaplar na yat ld
sözle melerin imzalanmas
amas nda aramak zorundad r.)
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2) Mal ve hizmet al

ihalelerinde; yakla k maliyeti
be yüzyetmi alt bin
alt yüzyirmidokuz
Türk
Liras na kadar olanlarda bin yüzelliiki Türk Liras
be yüzyetmi alt bin alt yüzyirmidokuz Türk Liras
ile birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk
Liras , aras nda olanlarda ikibin üçyüzbe Türk Liras ,
birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Liras
ve üzerinde olanlarda üçbin dörtyüzellisekiz Türk
Liras , yap m i i ihalelerinde yakla k maliyeti
birmilyon
yüzelliüçbin
ikiyüzellidokuz
Türk
Liras na kadar olanlarda bin yüzelliiki Türk Liras ,…..
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…birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Liras
ile
onbirmilyon
be yüzotuzikibin
be yüzdoksandokuz Türk Liras na kadar olanlarda
ikibin
üçyüzbe
Türk
Liras ,
onbirmilyon
be yüzotuzikibin be yüzdoksandokuz Türk Liras
ile yirmiüçmilyon altm be bin yüzdoksansekiz
Türk Liras , aras nda olanlarda üçbin dörtyüzellisekiz
Türk
Liras ,
yirmiüçmilyon
altm be bin
yüzdoksansekiz Türk Liras ve üzerinde olanlarda
dörtbin alt yüzoniki Türk Liras tutar ndaki itirazen
ikayet ba vuru bedeli.
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3) E itim, kurs, seminer ve toplant faaliyetlerinden elde
edilecek gelirler.
4) Her türlü bas evrak, form, ilan, doküman ve
yay nlar ile Elektronik Kamu Al mlar Platformunun
letilmesinden elde edilecek gelirler.
5) Gerekti inde genel bütçeden yap lacak yard mlar.
6) Di er gelirler.
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Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankas veya Türk
bankalar ndan birisi nezdinde aç lacak bir hesapta
toplan r.
Kurumun mal ve varl klar Devlet mal say r,
haczedilemez,
rehnedilemez.
Kurumun
tahsil
edilemeyen gelirleri 6183 say Amme Alacaklar n
Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre mal
sand klar nca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum
hesaplar na aktar r
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k) Kurumun giderleri, Kurul karar yla yürürlü e giren
ll k bütçeye göre yap r. Kurumun bütçe y takvim
r. Bütçe, bütçe y
n ba lamas ndan önceki otuz
gün içinde haz rlan r. Kurumun bütçe uygulama
sonuçlar na ili kin y ll k malî raporu ve bütçe kesin
hesab Bakanlar Kurulu Karar ile ibra edilir.
Kurumun y ll k hesaplar ile gelir ve harcamalar na
ili kin i ve i lemleri, Say tay denetimine tâbidir.
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halelere yönelik ba vurular
MADDE 54hale sürecindeki hukuka ayk
nedeniyle

lem veya eylemler

bir hak kayb na veya zarara u rad
veya zarara
ramas n muhtemel oldu unu iddia eden
aday veya istekli ile istekli olabilecekler,
bu Kanunda belirtilen ekil ve usul kurallar na uygun
olmak art yla ikayet ve itirazen ikayet ba vurusunda
bulunabilirler.

ikayet ve itirazen ikayet ba vurular , dava aç lmadan
önce tüketilmesi zorunlu idari ba vuru yollar r.
ikayet
ba vurular
idareye,
itirazen
ikayet
ba vurular
Kuruma
hitaben
yaz lm
imzal
dilekçelerle yap r.
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halelere yönelik ba vurular
MADDE 54Dilekçelerde a

daki hususlara yer verilir:

a) Ba vuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin ad ,
soyad veya unvan ve adresi.
b) haleyi yapan idarenin ve ihalenin ad veya ihale kay t
numaras .
c) Ba vuruya konu olan durumun fark na var ld
veya
bildirildi i tarih.
d) Ba vurunun konusu, sebepleri ve dayand deliller.
e) tirazen ikayet ba vurular nda idareye yap lan
ikayetin ve varsa ikayete ili kin idare karar n
bildirim tarihi.
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halelere yönelik ba vurular
MADDE 54ikayet dilekçelerine, ba vuruda bulunmaya yetkili
olundu una dair belgeler ile imza sirkülerinin asl veya
yetkili mercilerce onayl örne inin eklenmesi zorunludur.
Aday veya isteklinin ba vuru belgeleri veya teklif zarf
içerisinde bu belgelerinin bulunmas durumunda, dilekçe
ekinde söz konusu belgeler aranmaz.
tirazen ikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j)
bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört kat
tutar na kadar ba vuru teminat al nmas na Bakanlar
Kurulunca karar verilebilir. Ba vuru teminatlar Kurum
hesaplar na yat
r. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile
ili kilendirilmeksizin ayr hesaplarda tutulur.
256
www.hacibayramcolak.net

halelere yönelik ba vurular
MADDE 54tirazen ikayet dilekçelerine, ba vuruda bulunmaya yetkili
olundu una dair belgeler ile imza sirkülerinin asl veya
yetkili mercilerce onayl örneklerinin, varsa ikayete
idarece verilen cevab n bir örne i ile ba vuru bedeli ve
teminat n Kurum hesaplar na yat ld na dair belgenin
eklenmesi zorunludur.
Ayn ki i taraf ndan birden fazla ihaleye, birden fazla ki i
taraf ndan ise ayn ihaleye tek dilekçe ile ba vuruda
bulunulamaz.
Belirtilen hususlara ayk
k içeren ve henüz ba vuru
süresi dolmam olan ba vurulardaki eksiklikler, idare veya
Kurumun bildirim yapma zorunlulu u bulunmaks n,
ba vuru süresinin sonuna kadar ba vuru sahibi taraf ndan
giderilebilir.
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halelere yönelik ba vurular
MADDE 54Ba vurular üzerine ihaleyi yapan idare veya
Kurum taraf ndan gerekçeli olarak;
a)
hale sürecinin devam etmesine engel
olu turacak ve düzeltici i lemle giderilemeyecek
hukuka ayk
n tespit edilmesi halinde ihalenin
iptaline,
b) dare taraf ndan düzeltme yap lmas yoluyla
giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye
rat lmas na gerek bulunmayan durumlarda,
düzeltici i lem belirlenmesine,
258
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halelere yönelik ba vurular
MADDE 54c) Ba vurunun süre, usul ve ekil kurallar na uygun
olmamas , usulüne uygun olarak sözle me imzalanm
olmas veya ikayete konu i lemlerde hukuka ayk
n
tespit edilememesi veya itirazen ikayet ba vurusuna
konu hususun Kurumun görev alan nda bulunmamas
hallerinde ba vurunun reddine,
Karar verilir. Kurumun görev alan nda bulunmamas
hali hariç, itirazen ikayet ba vurusunun reddedilmesi
durumunda, ba vuru teminat
yat lan hallerde
teminat n gelir kaydedilmesine de karar verilir.
Dinamik al m sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve
anla malara ili kin ba vuru esas ve usulleri Kurum
taraf ndan yürürlü e konulacak yönetmelikle belirlenir.
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dareye ikayet ba vurusu
MADDE 55
ikayet ba vurusu, ihale sürecindeki i lem veya
eylemlerin hukuka ayk
iddias yla bu i lem veya
eylemlerin fark na var ld
veya fark na var lm
olmas gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci
maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yap lan ihalelerde
be gün, di er hallerde ise on gün içinde ve
sözle menin imzalanmas ndan önce, ihaleyi yapan
idareye yap r. landa yer alan hususlara yönelik
ba vurular n süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik
veya ihale doküman n ilana yans mayan di er
hükümlerine
yönelik
ba vurular n
süresi
ise
doküman n sat n al nd tarihte ba lar.
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dareye ikayet ba vurusu
MADDE 55
lan, ön yeterlik veya ihale doküman na ili kin ikayetler
birinci f kradaki süreleri a mamak üzere en geç ihale veya
son ba vuru tarihinden üç i günü öncesine kadar
yap labilir. Bu yöndeki ba vurular n idarelerce ihale veya
son ba vuru tarihinden önce sonuçland lmas esast r.
ikayet
üzerine
yap lan
incelemede
tekliflerin
haz rlanmas
veya
i in
gerçekle tirilmesini
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar n veya
eksikliklerin bulunmas ve idarece ihale doküman nda
düzeltme yap lmas na karar verilmesi halinde, gerekli
düzeltme yap larak 29 uncu maddede belirtilen usule göre
son ba vuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak
üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik
hatalar n veya eksikliklerin ilanda da bulunmas halinde 26
nc maddeye göre i lem tesis edilir.
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dareye ikayet ba vurusu
MADDE 55
dare,
ikayet ba vurusu
üzerine
gerekli
incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir
karar al r. Al nan karar, ikayetçi ile di er aday
veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. lan ile
ihale veya ön yeterlik doküman na yönelik
ba vurular d nda istekli olabileceklere bildirim
yap lmaz.
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MADDE 55
Belirtilen süre içinde bir karar al nmamas
durumunda ba vuru sahibi taraf ndan karar
verme süresinin bitimini, süresinde al nan karar n
uygun bulunmamas durumunda ise ba vuru
sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler
taraf ndan idarece al nan karar n bildirimini
izleyen on gün içinde Kuruma itirazen ikayet
ba vurusunda bulunulabilir.
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dareye ikayet ba vurusu
MADDE 55
dareye
halinde,

ikayet

ba vurusunda

bulunulmas

ba vuru üzerine al nan karar n son bildirim
tarihini,
süresi içerisinde bir karar al nmamas halinde ise
bu sürenin bitimini

izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve
itirazen
ikayet ba vurusunda bulunulmad
hususuna ili kin sorgulama yap lmadan veya
itirazen
ikayet ba vurusunda bulunulmas
halinde ise Kurum taraf ndan nihai karar
264
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Kuruma itirazen ikayet ba vurusu
MADDE 56dareye ikayet ba vurusunda bulunan veya idarece
al nan karar uygun bulmayan aday, istekli veya
istekli olabilecekler taraf ndan
55 inci maddenin dördüncü f kras nda belirtilen
hallerde ve sürede,
sözle me imzalanmadan önce

itirazen
ikayet
ba vurusunda
bulunulabilir.
halenin iptaline ili kin i lem ve kararlardan, sadece
ikayet ve itirazen ikayet üzerine al nanlar itirazen
ikayete konu edilebilir ve bu kararlara kar be
gün
içinde
do rudan
Kuruma
ba vuruda
bulunulabilir.
265
www.hacibayramcolak.net

Kuruma itirazen ikayet ba vurusu
MADDE 56Kurum itirazen ikayet ba vurular
ba vuru sahibinin
iddialar ile idarenin ikayet üzerine ald
kararda
belirlenen hususlar ve itiraz edilen i lemler bak
ndan
it muamele ilkesinin ihlal edilip edilmedi i aç lar ndan
inceler. dare taraf ndan ikayet veya itirazen ikayet
üzerine al nan ihalenin iptal edilmesi i lemine kar
yap lacak itirazen ikayet ba vurular ise idarenin iptal
gerekçeleriyle s rl incelenir.
Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözle me
imzalanm olmas veya itirazen ikayet ba vurusundan
feragat
edilmesi
itirazen
ikayet
ba vurusunun
incelenmesine ve 54 üncü maddede say lan kararlardan
birinin al nmas na engel te kil etmez.
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Kuruma itirazen ikayet ba vurusu
MADDE 56Kurul taraf ndan gerekli görülen hallerde taraflar n ve
ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda,
Kurul taraf ndan tespit edilen tarihte taraflar ve
ilgililer dinlenir.
Kurum, itirazen
ikayete ili kin nihai karar ,
incelenen ihaleye ili kin gerekli bilgi ve belgeler ile
ihale i lem dosyas n kay tlara al nd
tarihi izleyen
yirmi gün içinde vermek zorundad r. Bu süre 21 inci
maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yap lan ihaleler ile
ikayet ve itirazen ikayet üzerine al nan ihalenin iptal
edilmesi i lemine kar
yap lacak itirazen ikayet
ba vurular nda on i günü olarak uygulan r.
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Kuruma itirazen ikayet ba vurusu
MADDE 56Kurum, gerekli gördü ü takdirde özel uzmanl k gerektiren
teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel
hukuk tüzel ki ileri ile gerçek ki ilerin görü üne
ba vurabilir. Görü üne ba vurulan özel hukuk tüzel ki ileri
ile gerçek ki ilere (8000) gösterge rakam n memur
ayl klar na uygulanan ayl k katsay
ile çarp
sonucu
bulunacak tutar geçmemek üzere Kurul taraf ndan
belirlenen miktarda ödeme yap r. Kamu görevlilerinin
görü üne ba vurulmas
halinde ise personele
di er
mevzuatta yer alan k tlamalara ba
olmaks n (5000)
gösterge rakam esas al nmak suretiyle ayn esaslar
çerçevesinde ödeme yap r. Bu f kra uyar nca yap lacak
ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz.
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Kuruma itirazen ikayet ba vurusu
MADDE 56Kurul taraf ndan verilen bütün kararlar, karar
tarihini izleyen be
günü içinde taraflara
tebligata ç kar r ve tebligata ç kar ld
tarihi
izleyen be
gün içinde Kurumun internet
sayfas nda yay nlan r. Kararlara eri im ücrete tabi
tutulamaz.
dareler hukuki durumda de iklik yaratan Kurul
kararlar n gerektirdi i i lemleri ivedilikle
yerine getirmek zorundad r.
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Ba vuru yollar
halelere yönelik ba vuru yollar

ikayet ve itirazen ikayettir.

ikayet: hale sürecindeki i lem ve eylemlerin hukuka ayk oldu u
iddias yla aday, istekli veya istekli olabilecekler taraf ndan idareye
yap lan ba vurudur.
tirazen ikayet:
a) ikayet ba vurusu üzerine idare taraf ndan al nan karar n uygun
bulunmamas veya süresi içinde karar al nmamas halinde,
b) ikayet ba vurusu üzerine idare taraf ndan ikayet dilekçesinin
kay tlara al nd tarih veya sonras nda herhangi bir nedenle al nan
ihalenin iptali karar na kar ,
c) tirazen ikayet üzerine Kurul taraf ndan ba vurunun reddine
veya düzeltici i lem belirlenmesine karar verildikten sonra idare
taraf ndan verilen ihalenin iptali karar na kar ,

Kuruma yap lan ba vurudur.
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Ba vuru ehliyeti
hale sürecindeki hukuka ayk
lem veya eylemler nedeniyle bir hak kayb na
veya zarara u rad
veya zarara u ramas n muhtemel oldu unu iddia
eden;

a) stekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale doküman n verilmesi, ön
yeterlik ve/veya ihale ilan nda veya ön yeterlik ve/veya ihale doküman nda yer
verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar aras ndaki
uyumsuzluklar,
b) Adaylar; belli istekliler aras nda ihale usulü ile yap lan ihalelerde ön yeterlik
ba vurular n sunulmas , de erlendirmesi ve sonuçland lmas na ili kin idari
lem ve eylemler; belli istekliler aras nda ihale usulü ile yap lan dan manl k
hizmet al
ihalelerinde ise k sa listeye al nm olmalar kayd yla ayr ca ihale
daveti ve/veya ihale doküman n gönderilmesi, ihale doküman nda yer verilen
düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar aras ndaki
uyumsuzluklar,
C) stekliler;
yeterlik
ba vurular n
veya
tekliflerin
sunulmas ,
de erlendirilmesi ve ihalenin sonuçland lmas na ili kin idari i lem veya
eylemler,

hakk nda ba vuruda bulunabilir.
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Ba vuru süreleri
dareye ikayet süresi;

ihale sürecindeki ikayete konu i lem veya eylemlerin fark na
var ld veya fark na var lm olmas gerekti i tarihi izleyen günden
itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci f kras n (b) ve (c)
bentlerine göre yap lan ihalelere yönelik ba vurularda be gün,
di er hallerde on gündür.

Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale doküman na yönelik
ikayetler, birinci f kradaki süreleri a mamak kayd yla ba vuru
veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son ba vuru
tarihinden üç i günü öncesine kadar yap labilir.
Kuruma itirazen ikayet süresi;
ikayet veya itirazen ikayet üzerine idare taraf ndan al nan iptal
karar na kar yap lacak ba vurularda be gün,
di er hallerde on gündür.
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Sürelerle ilgili genel esaslar
Süreler;

a) lana yönelik ba vurularda ilk ilan tarihini,
b) Ön yeterlik veya ihale doküman n ilana yans mayan hükümleri için
doküman n sat n al nd tarihi, belli istekliler aras nda ihale usulü ile yap lan
dan manl k hizmet al
ihalelerinde ihale doküman n teslim al nd tarihi,
zeyilnameye yönelik ba vurularda ise zeyilnamenin bildirildi i tarihi,
c) darenin i lem veya eylemlerine kar yap lacak ba vurularda ikayete yol
açan durumun fark na var ld yahut fark na var lm olmas gerekti i tarihi,
ç) ikayet üzerine idare taraf ndan verilen karar n bildirildi i veya bildirilmi
say ld
tarihi, on gün içerisinde karar al nmamas halinde ise bu sürenin
bitimini,
d) halenin iptali karar na kar yap lan itirazen ikayet ba vurular nda ise iptal
karar n bildirildi i veya bildirilmi say ld tarihi,

izleyen günden itibaren ba lar.
Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlamas
halinde, süre tatil gününü izleyen ilk i gününün bitimine kadar uzar. Ancak,
ilan ile ön yeterlik veya ihale doküman na yönelik ikayet ba vurular n, ihale
veya son ba vuru tarihinden üç i günü öncesine kadar yap lmas zorunludur.
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Ba vurular n ekil unsurlar
ikayet ba vurular idareye, itirazen ikayet ba vurular
Kuruma hitaben yaz lm imzal dilekçelerle yap r.
Dilekçelerde a
daki hususlara yer verilir;

ise

a) Ba vuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; ad , soyad veya
unvan ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve
faks numaras .
b) haleyi yapan idarenin ve ihalenin ad veya ihale kay t numaras .
c) Ba vuruya konu olan durumun fark na var ld veya bildirildi i
tarih.
ç) Ba vurunun konusu, sebepleri ve dayand deliller.
d) tirazen ikayet ba vurular nda ayr ca idareye yap lan ikayetin
tarihi ve varsa ikayete ili kin idare karar n bildirim tarihi.
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ikayet ba vurusu üzerine idare taraf ndan inceleme
halelere ili kin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye ikayet ba vurusunda
bulunulur. Bu ikayet ba vurular , süresinde ve usulüne uygun sözle me
imzalanmadan önce yap lm olmas halinde idare taraf ndan incelenerek
sonuçland
r.
Dilekçe ile ekinde yer almas zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen ikayet
ba vurular nda, söz konusu eksiklikler ba vuru süresinin sonuna kadar
ba vuru sahibi taraf ndan giderilebilir. Eksikliklerin ba vuru süresi içerisinde
tamamlanmamas halinde idare taraf ndan ba vurunun reddine karar verilir.
dare taraf ndan yap lan inceleme sonucunda on gün içerisinde a
da
belirtilen kararlardan biri al narak ba vuru sonuçland
r. Ancak, ilan ile ön
yeterlik veya ihale doküman na yönelik ikayet ba vurular n ihale veya son
ba vuru tarihinden önce sonuçland lmas esast r.
nceleme, ihale yetkilisince bizzat yap labilece i gibi ihale yetkilisinin
görevlendirece i bir veya birden fazla raportör taraf ndan da yap labilir. Bu
inceleme sonucunda, ihale yetkilisi taraf ndan gerekçeli bir karar al r.
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Al nacak kararlar
ikayet üzerine idare taraf ndan yap lan inceleme sonucunda
gerekçeli olarak;
a) hale sürecinin devam etmesine engel olu turacak ve düzeltici
lemle giderilemeyecek hukuka ayk
n tespit edilmesi
halinde ihalenin iptaline,
b) Düzeltme yap lmas yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin
kesintiye u rat lmas na gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici
lem belirlenmesine,
c) Ba vurunun süre, usul ve ekil kurallar na uygun olmamas ,
usulüne uygun olarak sözle menin imzalanm olmas veya
ikayete konu i lemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici i lem
belirlenmesini
gerektirecek
hukuka
ayk
n
tespit
edilememesi hallerinde ba vurunun reddine,
karar verilir.
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Karar gereklerinin yerine getirilmesi
ikayeti sonuçland ran idare karar , en geç üç gün içerisinde
ba vuru sahibi ile aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan
ile ön yeterlik veya ihale doküman na yönelik ikayet
ba vurular nda ve ilan veya dokümanda yer alan
düzenlemeler
ile
idari
uygulamalar
aras ndaki
uyumsuzluklara yönelik ikayet ba vurular nda istekli
olabileceklere, belli istekliler aras nda ihale usulü ile yap lan
dan manl k hizmet al
ihalelerinde ise adaylara da
bildirim yap r. Son bildirim tarihini izleyen günden
itibaren süresi içerisinde Kuruma itirazen
ikayet
ba vurusunda bulunulmam ise, idare taraf ndan karar n
gerektirdi i i lem veya eylemler yerine getirilir.
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Kamu hale Kurumuna itirazen ikayet ba vurular
dareye yap lan ikayet ba vurusu üzerine idare taraf ndan al nan
karar n uygun bulunmamas veya süresi içinde karar al nmamas
hallerinde veya ikayet ya da itirazen ikayet üzerine idare
taraf ndan al nan ihalenin iptali kararlar na kar do rudan
Kuruma itirazen ikayet ba vurusunda bulunulabilir.
Ayn ki i taraf ndan idareye yap lan ve ilk ba vuru ile ayn
mahiyette olan daha sonraki ikayet ba vurular na idarece
verilen cevaplar ba vuru süresini yeniden ba latmaz.
ikayet ba vurusu üzerine idarece al nan kararla bir hak kayb na
veya zarara u rad
ya da zarara u ramas n muhtemel
oldu unu iddia edenler idareye
ikayet ba vurusunda
bulunmadan do rudan Kuruma itirazen ikayet ba vurusunda
bulunabilir.
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Ba vuru üzerine yap lacak i lemler
Kuruma yap lan ba vurular, öncelikle Yönetmeli in 16
nc maddesi çerçevesinde incelenir.
dareye ba vuruda bulunulmas gerekirken do rudan
Kuruma yap lan ba vurular ile idareye ba vurulmu
olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik
ba vurular veya idarenin on günlük karar alma süresi
beklenilmeden yap lan ba vurular ihaleyi yapan idareye
gönderilir.
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Kurum taraf ndan inceleme
ikayet veya itirazen ikayet ba vurusu üzerine idare taraf ndan
al nan ihalenin iptali karar na kar yap lacak itirazen ikayet
ba vurular ise idarenin iptal gerekçeleriyle s rl incelenir.
Sözle menin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan
imzalanm olmas veya itirazen ikayet ba vurusundan feragat
edilmesi, Kurum taraf ndan itirazen ikayet ba vurusunun
incelenip sonuçland lmas na engel te kil etmez.
Kurum, Kanunun 21 inci maddesinin birinci f kras n (b) ve (c)
bentlerine göre yap lan ihaleler ile ikayet veya itirazen ikayet
üzerine al nan ihalenin iptal edilmesi karar na kar yap lacak
itirazen ikayet ba vurular na ili kin nihai karar , ihale i lem
dosyas ile ihaleye ili kin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum
kay tlar na al nd
tarihten itibaren on i günü içinde, di er
itirazen ikayet ba vurular nda yirmi gün içinde verir.
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Kurul taraf ndan al nacak kararlar
tirazen ikayet ba vurular üzerine Kurul taraf ndan gerekçeli olarak;

a) hale sürecinin devam etmesine engel olu turacak ve düzeltici i lemle
giderilemeyecek hukuka ayk
n tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) dare taraf ndan düzeltme yap lmas yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin
kesintiye u rat lmas na gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici i lem
belirlenmesine,
c) Ba vurunun süre, usul ve ekil kurallar na uygun olmamas , usulüne uygun
olarak sözle me imzalanm olmas veya ikayete konu i lemlerde ihalenin
iptalini veya düzeltici i lem belirlenmesini gerektirecek hukuka ayk
n
tespit edilememesi veya itirazen ikayet ba vurusuna konu hususun Kurumun
görev alan nda bulunmamas hallerinde ba vurunun reddine,

karar verilir.
Ayr ca, ba vuru teminat yat lan hallerde ba vuruya konu hususun Kurumun
görev alan nda bulunmamas hali hariç, itirazen ikayet ba vurusunun
reddedilmesi halinde, ba vuru teminat n gelir kaydedilmesine de karar
verilir.
Kurul taraf ndan gerekli görülen hallerde, tespit edilen ayk
klara ili kin
olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gere i yap lmak üzere konunun ilgili
idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Ba savc
na suç
duyurusunda bulunulmas na karar verilir.
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Bildirim ve Tebligat Esaslar
Kurul taraf ndan ba vurular üzerine verilen bütün nihai
kararlar, karar tarihini izleyen be
günü içinde taraflara
bildirime ç kar r ve bu tarihi izleyen be gün içinde
Kurumun internet sayfas nda yay mlan r.
Kurumun internet sayfas nda yay mlanan Kurul kararlar na
eri im ücretsizdir.
Tebligatlar idare veya Kurum taraf ndan;
a) mza kar
elden,
b) adeli taahhütlü mektupla,
c) Elektronik posta yoluyla,
ç) Faksla,

yap labilir.
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Yarg sal inceleme
MADDE 57.
ikâyetler ile ilgili Kurum taraf ndan verilen nihai
kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava
konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.
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Yasaklar ve Ceza Sorumlulu u

www.hacibayramcolak.net

halelere kat lmaktan yasaklama
MADDE 58.
17 nci 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,
üzerine ihale yap ld
halde mücbir sebep halleri d nda usulüne göre
sözle me yapmayanlar hakk nda ise alt aydan az olmamak üzere bir y la
kadar,
2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve
kurulu lar n ihalelerine kat lmaktan yasaklama karar verilir. Kat lma
yasaklar ,
ihaleyi yapan 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 i letmelerde ise
çi leri Bakanl

taraf ndan verilir.
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halelere kat lmaktan yasaklama
MADDE 58.
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 58.
hale ras nda veya sonras nda bu fiil veya davran larda
bulunduklar tespit edilenler,

idarelerce o ihaleye i tirak ettirilmeyecekleri gibi
yasaklama karar n yürürlü e girdi i tarihe kadar ayn idare
taraf ndan yap lacak sonraki 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.
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halelere kat lmaktan yasaklama
MADDE 58.
haleyi
yapan
idareler, ihalelere kat lmaktan
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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Yasaklama Karar
Ba lang (K GT)

n Verilmesi Gereken Sürenin

haleye veya sözle menin uygulanmas na ili kin
lemleri
gerçekle tiren
birimler
taraf ndan,
yasaklamay gerektiren bir fiil veya davran n tespiti
halinde bu hususun idarenin yetkili makam na
bildirilmesi ve bu çerçevede yetkili makam taraf ndan
da ba , ilgili veya ili kili bulunulan bakanl a
bildirimde bulunulmas gerekmektedir. Söz konusu
maddelerde geçen k rk be günlük sürenin ba lang
olarak, idarenin, yasaklama karar n gere inin
yap lmas bildirdi i yaz n ilgili veya ba bulunulan
bakanl a ula
tarihin esas al nmas gerekecektir.
289
www.hacibayramcolak.net

Yasakl Firman n Ürününün Yetkili Bayi Ya da Ba ka Bir
Sat Taraf ndan Teklif Edilmesi (K GT)
Kamu ihalelerine kat lmaktan yasakl olmayan
isteklinin, yasakl olan firman n ürününü teklif
etmesini yasaklayan Kamu hale Mevzuat nda bir
hüküm bulunmamaktad r.
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steklilerin ceza sorumlulu u
MADDE 59.
Taahhüt tamamland ktan ve kabul i lemi yap ld ktan sonra tespit
edilmi olsa dahi, 17 nci 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 58 inci maddeye göre verilen yasaklama karar n biti
tarihini izleyen günden 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 58 inci maddenin ikinci f kras nda
say lanlarla birlikte yasaklan rlar.
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steklilerin ceza sorumlulu u
MADDE 59.
Bu Kanun kapsam nda yap lan ihalelerden dolay
haklar nda birinci f kra gere ince ceza kovu turmas
yap larak kamu davas aç lmas na karar verilenler ve 58
inci maddenin ikinci f kras nda say lanlar yarg lama
sonuna kadar Kanun kapsam nda yer alan kamu kurum
ve kurulu lar n ihalelerine kat lamaz. Haklar nda
kamu davas aç lmas na karar verilenler, Cumhuriyet
Savc klar nca sicillerine i lenmek üzere Kamu hale
Kurumuna bildirilir.
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steklilerin ceza sorumlulu u
MADDE 59.
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.
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steklilerin ceza sorumlulu u
MADDE 59.
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
Resmî Gazetede yay mlanmak suretiyle duyurulur.
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Görevlilerin ceza sorumlulu u
MADDE 60.
hale yetkilisi ile ihale komisyonlar n ba kan ve üyeleri ile ihale
lemlerinden sözle me yap lmas na kadar ihale sürecindeki her
amada görev alan di er ilgililerin;
17 nci maddede belirtilen fiil veya davran larda bulunduklar n,
görevlerini kanuni 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 u 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.
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Görevlilerin ceza sorumlulu u
MADDE 60.
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.
5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede
belirtilen kurallara ayk olarak ihaleye ç lmas na izin
verenler ve ihale yapanlar hakk nda da yukar da
belirtilen müeyyideler uygulan r.
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Bilgi ve belgeleri aç klama yasa
MADDE 61 .
Bu Kanunun uygulanmas nda görevliler ile dan manl k
hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün i lemlere,
isteklilerin i ve i lemleri ile tekliflerin teknik ve malî
yönlerine ili kin olarak
gizli kalmas gereken bilgi ve belgelerle i in yakla k maliyetini
if a edemezler,
kendilerinin veya üçüncü ah slar n yarar na kullanamazlar.
Aksine hareket edenler hakk nda ilgisine göre 58 ve 60 nc
maddelerde belirtilen müeyyideler uygulan r.
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Çe itli Hükümler
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
Bu Kanun kapsam ndaki idarelerce mal veya hizmet
al mlar ile yap m i leri için ihaleye ç lmadan önce a
da
belirtilen hususlara uyulmas zorunludur:
a) Yat m projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak
ekonomiye kazand labilmesi amac yla, birden fazla y
kapsayan i lerde ihaleye ç labilmesi için, in süresine uygun
olarak y llar itibariyle ödene in bütçelerinde bulunmas
sa lamak üzere programlaman n yap lm olmas zorunludur.
lk y l için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az
olamaz ve ba lang çta daha sonraki y llar için programlanm
olan ödenek dilimleri sonraki y llarda azalt lamaz.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
b) Öngörülen ödeneklerin kullan lmas na imkan verecek
süre dikkate al narak,
idarelerce ihalelerin zaman nda yap lmas ,
birden fazla y kapsayan ve yat m niteli i olan i lerde
(do al afetler nedeniyle yap lmas gerekenler hariç) ise
n ilk dokuz ay nda ihalenin sonuçland lmas
esast r. Ancak ertesi malî y lda gerçekle tirilecek
süreklilik arz eden mal ve hizmet al mlar için bir önceki
malî y l sona ermeden ihaleye ç labilir.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
c) Yap m lerinde arsa temin edilmeden,
mülkiyet, kamula rma ve gerekli hallerde imar i lemleri tamamlanmadan
ve uygulama projeleri yap lmadan ihaleye ç lamaz. hale konusu yap m
inin özgün nitelikte ve karma k olmas nedeniyle teknik ve malî
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemedi i durumlarda ön veya
kesin proje üzerinden ihaleye ç labilir. Uygulama projesi bulunan yap m
lerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif al nmak suretiyle ihale
yap lmas zorunludur. Ancak, do al afetler nedeniyle uygulama projesi
yap lmas için yeterli süre bulunmayan yap m i lerinde ön veya kesin proje
üzerinden, her türlü onar m i leri ile i in yap
ras nda belli a amalarda
arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh
de ikliklerinin muhtemel olmas nedenleriyle ihaleden önce uygulama
projesi yap lamayan, bina i leri hariç, yap m i lerinde ise kesin proje
üzerinden ihaleye ç labilir….
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
Bu i lerin uygulama projesi yap labilen k mlar için
anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi
yap lamayan k mlarda ise her bir kalem i için birim
fiyat teklif almak suretiyle ihale yap labilir. Arsa temini,
mülkiyet ve kamula rma i lemlerinin tamamlanmas
art , baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hatt ,
enerji nakil hatt , trafo, trafo merkezleri, alt tesisleri,
kaptajlar, su depolar , karayolu, liman ve havaalan ,
demiryolu, petrol ve do algaz boru hatt projelerinde
aranmaz.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
d) darelerce bütçesinin programlanmas nda, ihalede ise
isteklilerce verilen tekliflerin kar la
lmas nda
kullan lmak üzere tespit edilen yakla k maliyet
isteklilere duyurulmaz.
e) darelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre
istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya
say da olmamas halinde, bu Kanunda belirtilen
hizmetler
için
ihaleye
ç labilir.
Ancak
dan manl k hizmet al m ihalelerinde, istihdam
edilen personelin yeterli nitelik veya say da
olmamas art aranmaz.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
f) hale doküman haz rlanmadan ilân yap lamaz.
lân sürelerinin hesaplanmas nda ilân n yay mland
gün dikkate al r, ihale günü veya son ba vuru günü
dikkate al nmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân
sürelerine uyulmak üzere, ilân yap lmas na kadar
geçecek süre de göz önüne al narak ilân yap lacak yerlere
yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi
zorunludur.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
g) hale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlam sa
ihale, tekrar ilâna gerek kalmaks n tatili takip eden ilk
gününde ayn yer ve saatte yap r ve bu saate kadar
verilen teklifler kabul edilir. hale saati çal ma saati
dikkate al narak tespit edilir. lândan sonra çal ma saati
de se de ihale ilân edilen saatte yap r.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
h)
deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarlar n,
ald klar lisans e itimine uygun yap m i i ihalelerine
ba vurular nda, toplam süresi onbe
geçmemek kayd yla
mezuniyetlerinden sonra geçen her y l, yüzk rkbirbin
yüzk rküç Türk Liras olarak hesaplanmak üzere 10 uncu
madde kapsam ndaki benzer i deneyimi olarak dikkate al r.
Bu süre i deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için
uygulanmaz. Bu bent kapsam nda elde edilen deneyim
mühendis ve mimar n be
ld r en az % 51 hissesine sahip
oldu u veya her iki orta n da mühendis olup % 50-% 50
ortak oldu u tüzel ki iler taraf ndan da kullan labilir.
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darelerce uyulmas gereken di er kurallar
MADDE 62.
I)Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal
limitler dahilinde yap lacak harcamalar n ll k toplam ,
idarelerin
bütçelerine
bu
amaçla
konulacak
ödeneklerin %10'unu Kamu hale Kurulunun uygun
görü ü olmad kça a amaz.
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62 nci Maddenin ( ) Bendinin Uygulanmas na li kin
Aç klamalar
Kurum ve kurulu lar, mal al , hizmet al
veya yap m i leri için bütçelerine
konan y ll k toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayr ayr % 10 oran
hesaplayacaklard r. Burada önemli olan husus, ilgili veya ba
birimlerin de il
kurum veya kurulu un toplam ödeneklerinin %10 unun a p a lmamas r.
lgili veya ba birimler % 10 oran n a lmas zorunlulu u do mas durumunda
buna ili kin ba vurular , ilgili veya ba
bulunduklar kurum ve kurulu lara
yapacaklard r. Bu durumda ba vurular, genel ve katma bütçeli kurum ve
kurulu larda birinci derece ita amirleri, di er kurum ve kurulu larda ise harcama
yetkisine sahip ki i ya da kurullar taraf ndan uygun görü için Kamu hale
Kuruluna yap lacakt r.
Mal ve hizmet al mlar için öngörülen ödenek tutar n % 10’unun, Kanunun 21 nci
maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bentlerinde yer alan parasal
limitlerin toplam n alt nda kalmas halinde bu maddelerde belirtilen parasal
limitlerin toplam kadar, yap m i leri için öngörülen ödenek tutar n % 10’unun 22
nci maddenin (d) bendinde yer alan parasal limitin alt nda kalmas halinde ise bu
parasal limite kadar olan harcamalar için de Kamu hale Kurulundan uygun görü
alma art aranmayacakt r.
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Yap m leri halelerinde Teklif ve Sözle me Türünün
Tespitinde Uyulmas Gereken Hususlar
Genel kural, a
da istisna olarak belirtilecek haller
haricinde tüm yap m i leri için uygulama projesi üzerinden
anahtar teslimi götürü bedel teklif al nmak suretiyle ihaleye
lmas yönündedir.

lk istisna, do al afetler nedeniyle uygulama projesi yap lmas
için yeterli süre bulunmayan yap m i leri için getirilen
istisnad r. Bu tür i lerde ön veya kesin proje ile ihaleye
labilecektir.
kinci istisna ise, i in yap
ras nda belli a amalarda arazi
ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce
uygulama projesi yap lamayan i ler için getirilmi tir. Bina
leri hariç olmak üzere, idarelere tan nan bu istisnada,
kapsama giren söz konusu i ler kesin proje ile her bir kalem i
için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebilecektir.
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Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
MADDE 63.
Hizmet al
ve yap m i i ihalelerinde yerli istekliler lehine,
mal al
ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanl ile di er
ilgili kurum ve kurulu lar n görü leri al narak Kurum
taraf ndan yerli mal olarak belirlenen mallar teklif eden
istekliler lehine,
% 15 oran na kadar fiyat avantaj sa lanmas ;
yakla k maliyeti e ik de erlerin alt nda kalan ihalelere ise
sadece yerli isteklilerin kat lmas hususlar nda ihale
doküman na hüküm konulabilir. Ortak giri imlerin yerli
istekli say labilmesi için bütün ortaklar n yerli istekli olmas
gereklidir.
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Yerli mal teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantaj
uygulanmas
Yerli mal teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantaj ,
bu istekliler d ndaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere,
kendi teklif bedelleri üzerinden ihale doküman nda belirlenen
fiyat avantaj oran esas al narak hesaplanan tutar n eklenmesi
suretiyle uygulan r. Ortaklar aras nda yabanc gerçek ve/veya
tüzel ki i bulunan ortak giri imler, yerli mal teklif eden yerli
istekliler lehine uygulanacak fiyat avantaj ndan yararlanamaz.
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Yerli stekliler Lehine Fiyat Avantaj Uygulamas
dari artnamede öngörülmek ve artlar gerçekle mek
kayd yla, yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulan rken,
in idari artnamesinde idarece öngörülen fiyat avantaj
oran na kar k gelecek tutar n;
hizmet al
ve yap m i leri ihalelerinde “yabanc
isteklilerin”,
mal al m ihalelerinde ise “yerli mal
teklif eden yerli
isteklilerin d ndaki isteklilerin”
teklif bedellerine eklenmek suretiyle de erlendirmeye esas
al nacak teklif bedelleri bulunacakt r. darelerce, yerli
istekliler lehine fiyat avantaj uygulanmas nda, bu hesap
yönteminden farkl yöntemlerle hesaplama yap larak
teklifler de erlendirilemez.
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Yerli stekliler Lehine Fiyat Avantaj Uygulamas
Fiyat avantaj oran % 10’dur.
1.Yerli istekli
2.Yerli istekli
3.Yabanc istekli
4.Yabanc istekli

: 2.400.000TL,
: 2.450.000 TL,
:2.250.000TL+225.000TL:2.475.000TL
:2.200.000TL+220.000TL:2.420.000TL

Ekonomik aç dan en avantajl 1. teklif : 2.400.000TL,
Ekonomik aç dan en avantajl 2. teklif : 2.420.000TL.
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Yerli Mal ve yerli Mal Belgesi
Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler
ile üretim sürecinin önemli bir a amas ve ekonomik
yönden gerekli görülen en son esasl çilik ve eylemi
Türkiye’de yap lan ürünler, yerli mal olarak kabul
edilir.
Bir mal n yerli mal olarak de erlendirilebilmesi için
"Yerli Mal Belgesi" ile belgelendirilmesi artt r.
Belgelendirme i lemi ilgili oda taraf ndan belirli
kriterler çerçevesinde yerine getirilir.
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Yakla k Maliyeti E ik De erin Üzerindeki Mal
Al mlar nda Fiyat Avantaj
Yakla k maliyeti e ik de erin üzerinde olan hizmet
al mlar
ve yap m i lerinde, isteklilerin fiyat
avantaj ndan yararlanabilmesi için “yerli istekli”
olmas yeterli iken, yakla k maliyeti e ik de erin
üzerinde olan mal al mlar ihalelerinde, isteklilerin
fiyat avantaj ndan yararlanabilmesi için “yerli istekli”
olmas yan nda ayr ca “yerli mal ” say lan mallar da
teklif etmesi gerekir.
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Sürelerin hesab
MADDE 64.
Bu Kanunda yaz sürelerin hesaplanmas nda hüküm
bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri
uygulan r.
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Bildirim ve tebligat esaslar
MADDE 65Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yap lacak her türlü
bildirim ve tebligatlarda a
daki hususlara uyulmas
zorunludur:
a) Tebligatlar idareler veya Kurum taraf ndan a
daki
yöntemler kullan larak yap labilir:
1) mza kar
elden.
2) adeli taahhütlü mektupla.
3) Elektronik ortamda.
4) Faksla.

adeli taahhütlü mektupla yap lan tebligatlarda mektubun
postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabanc isteklilerde
ise ondokuzuncu gün karar n istekliye tebli tarihi say r.
Tebligat n bu tarihten önce muhataba ula mas halinde ise fiili
tebli tarihi esas al r.
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Bildirim ve tebligat esaslar
MADDE 65b) dareler veya Kurum taraf ndan elektronik ortamda
veya faks ile yap lan tebligatlar ile çerçeve anla maya
dahil olan istekliler taraf ndan elektronik ortamda
sunulan fiyat tekliflerinin ayn gün teyit edilmesi
zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yap lan
bildirimlerde bildirim tarihi tebli tarihi say r.
Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli
olabilecekler taraf ndan, elektronik imza kullan larak
yap lan i lemlerde ve ikayet ba vurular na ili kin
lemler dahil Elektronik Kamu Al mlar Platformu
üzerinden yap lacak ihale sürecine ili kin i lemlerde
teyit aranmaz.
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Bildirim ve tebligat esaslar
MADDE 65c) Elektronik haberle mede kullan lacak araçlar ile
bunlar n teknik özellikleri, yayg n olarak kullan lan
haberle me ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve
kolay eri ilebilir olmal ve e it muamele ilkesini
sa lamal r.
d) Her türlü bilgi al veri i ile bilginin muhafazas nda;
verilerin bütünlü ü ile tekliflerin ve ba vuru
belgelerinin gizlili inin sa lanmas esast r.
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 66.
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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ik de erler ve parasal limitlerin güncellenmesi
MADDE 67.
Bu Kanunda belirtilen e ik de erler ve parasal limitler
bir önceki y n Toptan E ya Fiyat Endeksi esas al narak
Kamu hale Kurumu taraf ndan güncellenir ve her y l 1
ubat tarihinden geçerli olmak üzere ayn tarihe kadar
Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir
milyon Türk Liras n alt ndaki tutarlar dikkate
al nmaz. Bu Kanunda belirtilen e ik de erler ve parasal
limitler, ola anüstü hallerde, belirtilen tarihin d nda
da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karar ile
güncellenebilir.
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Son Hükümler
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Uygulanmayacak hükümler
MADDE 68.
a) Bu Kanun kapsam nda yer alan i lerin ihalelerinde 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 ndaki toplu konut
projelerinde, 5 inci maddenin be inci ve alt nc kralar , 62 nci
maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamula rma,
mülkiyet, arsa temini, imar i lemleri ve uygulama projesine
ili kin artlar aranmaks n ihaleye ç labilir. Ancak, ÇED raporu
zorunlulu u bulunan hallerde sözle me imzalanmadan önce bu
raporun al nmas zorunludur.
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Elektronik Kamu Al mlar Platformu
EK MADDE 1
Bu Kanun kapsam nda yap lan ihalelerde; bu Kanunun 13
üncü maddesi hükümleri sakl kalmak üzere,

ilan,
ihale doküman n haz rlanmas ve verilmesi,
kat m ve yeterli e ili kin belgelerin sunulmas ,
tekliflerin haz rlanmas , sunulmas ve de erlendirilmesi,
ihalenin karara ba lanmas ve onaylanmas ,
kesinle en ihale kararlar n bildirilmesi ve sözle menin
imzalanmas gibi ihale süreciyle ilgili a amalar ile her türlü
bildirimler

smen veya tamamen, Kurum taraf ndan olu turulan
Elektronik Kamu Al mlar
Platformu üzerinden
gerçekle tirilebilir.
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Elektronik Kamu Al mlar Platformu
EK MADDE 1
Elektronik Kamu Al mlar Platformunun kurulmas ve
letilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçlar n
kullan
na ili kin esas ve usuller Kurum taraf ndan
belirlenir.
Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyar nca yap lacak bütün
ilanlar ayn
zamanda Elektronik Kamu Al mlar
Platformunda da yay mlan r.
Bu Kanun kapsam ndaki al mlarda aday veya isteklilerin
yeterli inin tespitine ili kin olarak Elektronik Kamu
Al mlar Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu
sistemlerin kurulmas , kurdurulmas , denetlenmesi,
yetkilendirilen kurulu lar n yetkilerinin iptal edilmesi
veya tedbir niteli inde kararlar al nmas hususlar nda
Kurum yetkilidir.
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Çerçeve anla malar
EK MADDE 2dareler ihtiyaç duyduklar mal ve hizmet al mlar ile
yap m i lerine ili kin olarak

aç k ihale veya belli istekliler aras nda ihale usulünü
uygulamak kayd yla

çerçeve anla malar yapabilir. Çerçeve anla malar
rekabeti engelleyici, s
kullan lamaz.

rlay

veya bozucu

ekilde

Çerçeve anla ma kapsam nda temin edilecek mal ve
hizmet al mlar ile yap m i leri Kanunun 13 üncü
maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anla ma
kapsam nda kar lanmas planlanan tahmini ihtiyaç
miktarlar ilanda gösterilir.
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Çerçeve anla malar
EK MADDE 2Teminat al nmas na ili kin hükümler hariç olmak
üzere, ihalelerin sözle meye ba lanmas hakk nda
bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde,
süresi k rksekiz ay geçmemek üzere çerçeve
anla ma imzalan r ve sonuçlar Kamu hale
Bülteninde ilan edilir.

327
www.hacibayramcolak.net

Çerçeve anla malar
EK MADDE 2Çerçeve anla malar, ko ullar n tamam n ba tan
belirlendi i hallerde, bir istekli ile de yap labilir. Birden
fazla istekli ile yap lacak çerçeve anla malarda istenilen
artlar kar layan yeterli say da teklif sunulmas kayd yla
çerçeve anla maya taraf olacak istekli say
üçten az
olmamak üzere ihale doküman nda belirtilir. Çerçeve
anla malar n bir istekli ile yap ld
haller hariç, yap lan
de erlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen
istekliler, ekonomik aç dan en avantajl
tekliften
ba lanmak suretiyle s ralanarak listeye al r. Çerçeve
anla maya taraf olan istekli say
n üçün alt na inmesi
halinde, mevcut çerçeve anla man n sona erdi i taraflara
bildirilir.
328
www.hacibayramcolak.net

Çerçeve anla malar
EK MADDE 2Ko ullar n tamam n ba tan belirlendi i çerçeve anla ma
kapsam nda
yap lacak
al mlarda
isteklilerden
ilk
tekliflerini a mamak kayd yla yeniden teklif al nabilir.
Ko ullar n tamam n ba tan belirlenmedi i hallerde ise
çerçeve anla ma ko ullar nda esasl de iklik yap lmamas
kayd yla isteklilerden yeniden teklif al r.
steklilere ihale konusu i in karma kl ve özgünlü ü gibi
hususlar dikkate al narak tekliflerini sunmalar için yeterli
süre tan r.
stekliler yeterliklerinin devam etti ini oniki ayda bir
belgelendirir. Yeterli i devam etmeyenler ile teklif
vermeye davet edildi i halde iki kez geçerli teklif vermeyen
isteklilerin çerçeve anla malar feshedilir.
329
www.hacibayramcolak.net

Çerçeve anla malar
EK MADDE 2Münferit sözle meye davet edildi i halde ihale
doküman nda belirtilen süre içerisinde
sözle me
imzalamayan istekliyle yap lan çerçeve anla ma feshedilir
ve istekli hakk nda 58 inci madde hükümleri uygulan r.
Münferit sözle me a amas na ili kin olarak bu Kanunun 6,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 nc maddeleri
uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil
çerçeve anla ma kapsam nda yap lacak al mlar n usul ve
esaslar ile nitelik ve kapsam
belirlemeye, ve s rlar
koymaya, sözle me düzenlenmesine gerek görülen
durumlarda
sözle melerin
eklini
ve
kapsam
belirlemeye Kurum yetkilidir.
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Çerçeve anla malar
EK MADDE 2Çerçeve anla ma yap lm olmas , idareye al m
yapma yükümlülü ü getirmez. dare, çerçeve
anla ma kapsam ndaki ihtiyaçlar
bu Kanunda
yer alan di er usulleri kullanmak suretiyle de
temin edebilir.
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Çerçeve Anla ma ve Münferit Sözle me
Çerçeve anla ma: Bir veya birden fazla idare ile bir
veya birden fazla istekli aras nda, belirli bir zaman
aral nda gerçekle tirilecek al mlar n özellikle fiyat ve
mümkün olan hallerde öngörülen miktarlar n
tespitine ili kin artlar belirleyen anla may ,
Münferit sözle me: Çerçeve anla ma kapsam nda
yap lan al mlarda istekliler ile idare aras nda imzalanan
yaz sözle meyi,
fade eder
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Çerçeve anla ma ihalesine konu olabilecek mal ve
hizmet al mlar ile yap m i leri a
da belirtilmi tir.
a) Mal al mlar : Her türlü t bbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, a ,
her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, t bbi cihazlar, k rtasiye
malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, akaryak t, her türlü kat
yak t, her türlü g da maddesi, her türlü temizlik sarf malzemesi, muhtelif tip
ray, muhtelif tip beton ve ah ap travers, her türlü boya malzemesi, tekstil ve
giyim malzemeleri, ta ma araçlar n ve i makinelerinin yedek parçalar ,
agrega ve balast, kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çak l ve çimento,
oy sand , seçim torbas , seçimlerde kullan lacak paravan, filigranl oy
pusulas ka
ve filigranl oy zarf ka
,
b) Hizmet al mlar : Ta ma araçlar n ve makinelerin mutat bak m ve
onar m hizmetleri, oy pusulas bas m hizmetleri, sürekli nitelikte olmayan
kargo/yük ta ma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri,
kalibrasyon hizmetleri, piyasa denetim ve gözetim hizmetleri,
c) Yap m i leri: Bina bak m ve onar m i leri, karayolu mutat bak m ve onar m
leri, içme suyu ve kanalizasyon ebekesi bak m ve onar m i leri, enerji nakil
hatlar bak m ve onar m i leri, do algaz ve petrol boru hatlar bak m ve onar m
leri.
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Çerçeve Anla ma halelerinde Temel ilkeler
(1) Çerçeve anla ma kapsam nda yap lacak al mlarda Kanunun 5 inci
maddesinde yer alan temel ilkeler ile 62 nci maddesinde yer alan ilgili
hükümler yan nda a
daki ilkelere uyulmas zorunludur:
a) Çerçeve anla malar rekabeti engelleyici, s rlay
veya bozucu ekilde
kullan lamaz.
b) Çerçeve anla malar n süresi k rksekiz ay geçemez.
c) Çerçeve anla ma kapsam nda yap lan münferit sözle melerde, sözle menin
ifas n çerçeve anla ma süresi içerisinde yap lmas zorunludur.
ç) Çerçeve anla ma ihalesine ç labilmesi için ödene in bulunmas art
aranmaz. Ancak münferit sözle me a amas nda ödene in bulunmas
zorunludur. Ödenek, münferit sözle me a amas nda ihtiyaç konusu mal veya
hizmet veya yap m i i için çerçeve anla ma ihalesinde teklif edilen bedeller
dikkate al narak münferit sözle meyi imzalayacak idare taraf ndan belirlenir.
d) Çerçeve anla ma yap lm olmas idareye al m yapma yükümlülü ü
getirmez. dare çerçeve anla ma kapsam ndaki ihtiyaçlar Kanunda yer alan
di er usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.
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Çerçeve Anla ma halelerinde Genel Esaslar
(1) Çerçeve anla ma ihalelerinde çerçeve anla maya taraf olacak istekli say
üçten az olmamak üzere ihale doküman nda belirtilir.
(2) Çerçeve anla man n bakanl k veya il düzeyinde yap ld
durumlarda,
çerçeve anla madan yararlanacak olan her bir idare taraf ndan çerçeve anla ma
kapsam nda ayr münferit sözle meler yap labilir.
(3) Çerçeve anla ma ihalelerinde ihale komisyonu taraf ndan yap lan
de erlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik
aç dan en avantajl tekliften ba lanmak suretiyle listeye al r.
(4) Çerçeve anla ma ihalelerinde anla maya taraf olan istekli say
n üçün
alt na inmesi halinde, çerçeve anla man n sona erdi i taraflara bildirilir.
(5) K smi teklife aç k çerçeve anla ma ihalelerinde her bir k ma ili kin
imzalanan çerçeve anla ma ayr bir çerçeve anla ma olarak kabul edilir.
Çerçeve anla ma imzalanabilmesi için her bir k m için çerçeve anla ma
imzalayacak en az üç isteklinin bulunmas gerekir. Bu say n üçün alt na
dü tü ü durumlarda çerçeve anla ma imzalanmayarak bu k ma ili kin
çerçeve anla ma ihalesi iptal edilir.
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Çerçeve Anla ma halelerinde Genel Esaslar
(6) Konsorsiyumlar çerçeve anla ma ihalelerine kat lamazlar.
(7) Münferit sözle me a amas nda teklif edilen birim fiyat teklif bedeli
çerçeve anla mada yaz birim fiyat teklif bedelini a amaz.
(8) stekliler yeterliklerinin devam etti ini oniki ayda bir belgelendirir.
Yeterli i devam etmeyenler ile çerçeve anla ma kapsam nda teklif
vermeye davet edildi i halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli
teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anla malar feshedilir. Çerçeve
anla man n bakanl k veya il düzeyinde yap ld
durumlarda, teklif
vermeye davet edildi i halde teklif vermeyen istekliler, münferit
sözle meyi imzalayacak idare taraf ndan çerçeve anla ma ihalesini
yapan idareye bildirilir.
(9) Çerçeve anla man n bakanl k veya il düzeyinde yap ld
durumlarda, münferit sözle menin imzalanmas na ve uygulanmas na
ili kin hususlar, al /i i gerçekle tirecek idare taraf ndan belirlenir ve
muayene ve kabul komisyonu da ayn idare taraf ndan olu turulur.
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EK MADDE 3
4734 say Kamu hale Kanununun 3 üncü maddesinin
(c) bendi kapsam ndaki i ler ile ayn kapsamda olup
2886 say Devlet hale Kanunu d nda, ihalesi ilgili
mevzuat hükümlerine göre bu maddenin yürürlü e
girdi i tarihe kadar yap lm olanlar ile bu tarihten
sonra yap lacak olan ve bedeli yabanc para cinsinden
sabit fiyatlarla sözle meye ba lanan yap m ve yap mla
ilgili hizmet i lerine uygulanmak üzere; fiyat fark
esaslar belirlemeye, sözle melerin tadil veya tasfiye
edilmesine imkân veren kararnameler ç karmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Dinamik al m sistemi
EK MADDE 4Dinamik al m sistemi, piyasada mamul olarak bulunan
mallar n elektronik ortamda al
nda kullan labilir.
Sistemin kurulmas nda aç k ihale usulü uygulan r.
Dinamik al m sistemi rekabeti engelleyici, s rlay
veya bozucu ekilde i letilemez.
Sistemin tesis edilece i hususu Kamu hale Bülteninde
ilan edilmek suretiyle duyurulur. hale doküman nda;
planlanan al
n niteli i, türü ve miktar n yan
ra
sat n alma sistemine, bu sistemin i letilmesinde
kullan lacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak
ba lanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin
leyi ini düzenleyen kurallara ve di er hususlara ili kin
bilgilere yer verilir.
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Dinamik al m sistemi
EK MADDE 4Yeterlik kriterlerini sa layan ve ihale doküman nda yer
alan artlara uygun ön teklif veren bütün isteklilere sisteme
dahil olma imkan verilir. Ön teklifler ihale doküman nda
yer alan artlara uygun oldu u sürece sürekli olarak
geli tirilebilir.
Ön tekliflerin de erlendirilmesi, verildikleri tarihten
itibaren onbe gün içinde tamamlan r. Teklif vermeye
davetin henüz yap lmam olmas halinde de erlendirme
süresi onbe güne kadar bir defa uzat labilir.
Dinamik al m sisteminin tesis edildi i veya sistemin
kurulmas ndan vazgeçildi i ile ön tekliflerin sisteme kabul
veya reddedildikleri hususu isteklilere karar al nd ktan
sonra en geç üç gün içinde bildirilir.
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Dinamik al m sistemi
EK MADDE 4Her bir al m için sisteme kabul edilmi istekliler
teklif vermeye davet edilir. Yap lacak al mlar bu
davetten en az onbe gün önce basitle tirilmi ilan
yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün
istekliler, tekliflerini sunmalar için yeterli süre
tan nmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.
Teklifler, ihale doküman nda belirtilen esaslara
göre
de erlendirilmek
suretiyle
al m
sonuçland
r ve sözle meye ba lan r.
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Dinamik al m sistemi
EK MADDE 4Dinamik al m sisteminin süresi k rk sekiz aydan
fazla olamaz.
Dinamik al m sisteminde yap lacak ihalelerde
Elektronik Kamu Al mlar Platformu kullan r.
Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine
ili kin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.
Dinamik al m sistemi dahilinde yap lacak al mlara
ili kin sözle me düzenlenmesi gerekli haller ile bu
sözle melerin eklini ve kapsam
belirlemeye
Kurum yetkilidir.
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Elektronik eksiltme
EK MADDE 5lan ve ihale doküman nda belirtilmesi kayd yla, aç k
ihale, belli istekliler aras nda ihale ve 21 inci maddenin
(a), (d) ve (e) bentleri uyar nca yap lan pazarl k usulü
ihalede tekliflerin de erlendirilmesi a amas n
tamamlanmas ndan
sonra
elektronik
eksiltme
yap labilir. Dinamik al m sistemi ve çerçeve anla ma
kapsam nda yap lan ihalelerde de elektronik eksiltme
uygulanabilir. 48 inci madde uyar nca yap lan
dan manl k hizmet al
ihalelerinde ise elektronik
eksiltme uygulanmaz.
Elektronik eksiltme ancak ihale konusu al
n bütün
teknik özelliklerinin net olarak belirlendi i hallerde
kullan labilir.
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Elektronik eksiltme
EK MADDE 5Elektronik eksiltmeye ba lamadan önce ihale
doküman nda belirlenen artlara göre tekliflerin ilk
de erlendirmesi yap r.
Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda
yeniden teklif vermeye ayn anda davet edilir. Davette,
eksiltmenin ba lama tarihi ve saati ile kullan lmakta
olan elektronik araca isteklinin ba lant kurabilmesi
için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik
eksiltmenin her a amas
gösteren bir zaman
çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen
birden fazla a amada elektronik eksiltme yap labilir.
Davetin gönderildi i tarihten iki i günü geçmeden
eksiltmeye ba lanamaz.
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Elektronik eksiltme
EK MADDE 5Ekonomik aç dan en avantajl teklifin fiyat d
unsurlar da dikkate al narak belirlendi i hallerde,
yap lan ilk de erlendirme sonucu ile eksiltmede
verilen yeni tekliflere göre s ralamay düzenleyen
matematiksel formül de davette bildirilir. Bu
formül, ihale ilan nda veya ihale doküman nda
belirtildi i ekilde ekonomik aç dan en avantajl
teklifin tespitinde kullan lan bütün unsurlar n
varsa nispi a rl klar
da içerir.
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Elektronik eksiltme
EK MADDE 5Elektronik eksiltmenin her a amas nda, o andaki
ralamalar
renebilmeleri için gerekli bilgiler
an nda isteklilere ula
r. hale doküman nda
belirtilmesi kayd yla, di er isteklilerin teklifleri
hakk nda bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir
amas ndaki istekli say da duyurulabilir. Ancak
elektronik
eksiltme
süresince
isteklilerin
kimlikleri aç klanamaz.
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Elektronik eksiltme
EK MADDE 5Elektronik eksiltme a
daki durumlardan biri
veya birkaç n gerçekle mesi halinde sona
erdirilir:
a) Eksiltmeye kat m için yap lan davette
eksiltmenin tamamlanaca
belirtilen tarih ve
saatin dolmas .
b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ili kin olarak
davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari
fark aral
sa layan tekliflerin al namamas .
c) Davette bildirilen tur say
n tamamlanmas .
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Finansal kiralama
EK MADDE 6Kanun kapsam ndaki idarelerin finansal kiralama
suretiyle yapacaklar mal al mlar nda uygulanacak
esas ve usuller Kurum taraf ndan belirlenir.
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Yürürlük
MADDE 69.
Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1, geçici 5 ve
geçici 6 nc maddeleri yay
tarihinde, di er
maddeleri 1.1.2003 tarihinde yürürlü e girer.
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Yürütme
MADDE 70.
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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