
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 184. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı: 835

15 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Mart 2019
CUMARTESİ

Sayı : 30716



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Karar Sayısı: 836

15 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



Karar Sayısı: 837

15 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



Karar Sayısı: 838

15 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında

yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş

ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(11) İdare, ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca be-

lirlenenleri EKAP’ta gerçekleştirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama

Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde

hazırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan do-

küman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde

hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhale dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 22 – (1) İhale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde gö-

rülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak in-

dirilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin do-

kümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya

ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre

kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a

kayıtlı olması gerekir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel ta-

lep edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ya-

pılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının

bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ihale dokümanı

satın alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak ihale dokümanı indirenlerin” ola-

rak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “idarece yapılacak açıklama,” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş,
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aynı fıkrada yer alan “doküman satın alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak

ihale dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “olma-

dığını gösteren” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “olunmadığını gösteren” ibaresinden
sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ida-
reye sunulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan
“olunmadığını gösteren” ibaresinden ve onuncu fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 21, 27, 28, 32, 34 ve 35 inci maddeleri, ilanı veya du-
yurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 2, 7, 8, 9, 10, 11, 19 ve 20 nci
maddeleri ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.0/Ç numaralı Çerçeve
Anlaşma İçin İhale Onay Belgesi standart formundaki “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (5)
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.M/Ç numaralı Çerçeve
Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.H/Ç numaralı Çerçeve

Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.Y/Ç numaralı Çerçeve

Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/Ç numaralı İhale

Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.0/Ç numaralı Çerçeve

Anlaşma İçin İhale Komisyonu Kararı standart formundaki “Doküman satın alanların” ibaresi

“EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK017.0/Ç numaralı Çerçeve

Anlaşma İhalesinde Listeye Alınan İsteklinin Anlaşma İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin

Formda yer alan “vermek” ibaresi “veya bu belgeler yerine ekte yer alan Anlaşma/Sözleşme

İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak” şek-

linde değiştirilmiş ve standart formun ekine Ek-1’de yer alan Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan

Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.0/Ç numaralı Münferit

Sözleşmeye Davet Formunda yer alan “belgeler ile” ibaresi “belgeler veya bu belgeler yerine

ekte yer alan Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin

Tabloyu doldurarak sunmak,” olarak değiştirilmiş ve standart formun ekine Ek-1’de yer alan

Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklen-

miştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.0/Ç numaralı Ortaklık

Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c) İhale do-

kümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve

“d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (3) ve (4) numaralı dipnotlar yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Tür-

kiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanı-

larak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer
alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise
“şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (12) numaralı dipnotunda bulunan
7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların”
ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve
13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların”
ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü mad-
desinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Mal ve Hizmet Alımları İle Ya-
pım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşmanın 3.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” iba-
resinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit
Sözleşmenin 16 ncı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“16.1.4. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin
yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması ha-
linde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık
Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt
ederiz.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Mün-
ferit Sözleşmenin 16.1.1 inci maddesine bağlı (25) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve 16.1.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“25  Bu maddede, aşağıdaki bentlerden işin niteliğine uygun olanı idare tarafından be-
lirtilecektir.
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(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az on gün süreli yazılı ihtar ya-

pılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak

üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın

işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci mad-

desinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebile-

cektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen

oranda ceza uygulanacaktır.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumun-

da en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için süresinde tamam-

lanmayan kısmın bedelinin yüzde [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır]

tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği gi-

derilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine

göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin

feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygula-

nacaktır.

(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, madde metni aşağıdaki

şekilde düzenlenecektir:

İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde,

her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla

olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların [bu kısma 2’den

az olmamak üzere asgari aykırılık sayısı yazılacaktır]’den fazla olması halinde ayrıca 4735 sa-

yılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme

idarece feshedilebilecektir. Ancak [bu kısma ağır aykırılık halleri yazılacaktır] hallerinde, ay-

kırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre

protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.”

“16.1.2. 16.1.1 inci maddede belirtilen haller dışında kalan [bu kısımda özel aykırılık hal-

leri ayrıca belirtilebilecektir] durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her

takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır]

tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin

mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto

çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi

halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.”

“16.1.3. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu

geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana

kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre

protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Mün-

ferit Sözleşmenin 30 uncu maddesinin başlığı “Yüklenicinin sorumluluğu” olarak değiştirilmiş

ve aynı maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
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“30.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin
yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması
halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık
Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt
ederiz.””

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit
Sözleşmenin 22 nci maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“22.4. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin
yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması
halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık
Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt
ederiz.””

MADDE 36 – Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi yayımı tarihinde, 2, 7, 8, 9, 10, 11,19,
20 ve 33 üncü maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 21, 27, 28, 32, 34 ve 35 inci maddeleri
18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 16/3/2011 27876

3- 8/9/2011 28048

4- 14/11/2012 28467

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/8/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 29/11/2016 29903

12- 25/1/2017 29959

13- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

14- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)
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Kamu İhale Kurumundan:
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dokuzuncu
fıkrasında yer alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve ihale dokümanının hazırlanması, ihale
kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komis-
yonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve deği-
şiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin
kaydı ve teyit gibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elek-
tronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın
son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde ha-
zırlar.” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman
Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde hazır-
lanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve ön yeterlik dokümanının EKAP
üzerinden indirilmesi

MADDE 25 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen
adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kul-
lanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan
herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/ve-
ya ön yeterlik dokümanı indirilemez.  Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının
EKAP’a kayıtlı olması gerekir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel ta-
lep edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılan
bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir
parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ön yeterlik dokü-
manı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indirenle-
rin” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “idare tarafından yapılacak açıklama,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve”
ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ön yeterlik dokümanı alan” ibaresi “EKAP üzerinden
e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indiren” olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi
konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin su-
nulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şart-
ların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili mü-
dürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlen-
dikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini
gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve
yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilme-
sinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.”

“(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baş-
vuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi ko-
nusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini
gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırıla-
maz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bel-
gelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “olmadığına dair” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden
sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri,

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2019 – Sayı : 30716



ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 1, 9, 10, 11, 12,
13 ve 18 inci maddelerinde yer alan hükümler ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın
ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.0/D numaralı İhale
Onay Belgesi standart formundaki  “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (4) numaralı dipnot yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/D numaralı Ön Ye-
terlik İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“7- Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olan-
ların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/D numaralı Ön Ye-
terlik Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.0/D numaralı İhale
Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan
“vermek” ibaresi “veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunu-
lacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak” olarak değiştirilmiş ve standart
formun ekine Ek-1’de yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine
İlişkin Tablo eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK040.1/D numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”,
“c) Ön yeterlik dokümanının satın alınabileceği yer:”,  “ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli
(varsa vergi dahil):” ve “e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4)
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5)
numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.6 ncı maddesindeki “ön yeterlik dokümanı
veya ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel ki-
şiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”
ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı indi-
rilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik or-
tam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan
“hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve
aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak,
“şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı
dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile
ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı
dipnotunda bulunan 7.3.1. maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve
yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci maddesinde yer alan “ön yeterlik
dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indi-
renlerin” olarak değiştirilmiş, 13.4 üncü maddesinde yer alan “Açıklamalar” ibaresinden sonra
gelmek üzere “EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş ve “dokümanı satın alanlara” ibaresi
“EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 14.2 nci maddesinde yer alan “dokümanı
alanların” ibaresi “dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin” olarak ve 14.3.
maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer
alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise
“şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.2 nci maddesine bağlı (7) numaralı dipnotunda bulunan
6.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.3 üncü maddesine bağlı (8) numaralı dipnotunda bulunan
6.3.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına
Ait Tip Sözleşmenin 26 ncı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
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“26.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin
yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması
halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte düzenlenmeden
önce idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık
Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt
ederiz.””

MADDE 35 – Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yayımı tarihinde, 1, 9, 10, 11, 12, 13
ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 7, 8, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33 ve 34 üncü
maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/3/2011 27876

5- 20/4/2011 27911

6- 16/7/2011 27996

7- 15/7/2012 28354

8- 13/4/2013 28617

9- 24/9/2013 28775

10- 28/11/2013 28835

11- 7/6/2014 29023

12- 12/6/2015 29384

13- 27/6/2015 29399

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109

17- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

18- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

19- 13/8/2018 30508
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Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan

“satın alanların ve” ibaresi ile dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve mad-

denin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda

bulunma ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale sürecinde yapacakları tüm işlemlere ve bu iş-

lemleri yapmak üzere EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temin

veya teyit edilebilen bilgi ve/veya belgeler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde

kullanılabilecek olup, ilgililer bu bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir

şekilde güncel olmasını sağlamakla sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elek-

tronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın

son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a

kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tara-

fından belirlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 16 – (1) Adına ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel

kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti ka-

nunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların ta-

mamının bu koşulu sağlaması gerekir.

(2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya

ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. İhaleye katılmak

için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya is-

teklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak

indirmesi yeterlidir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel ta-

lep edilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer

alan “dokümanı satın alanlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun

yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu mad-

deyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu

18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 6 ncı maddesi ise ilan veya duyuru ta-

rihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Ye-

terlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formunun 4.5 inci maddesine

bağlı (1) numaralı dipnotunda yer alan “yapım işi ihalelerinde” ibaresi “ihalelerde” olarak ve

12 nci maddesinde yer alan “ihalede” ibaresi “[ihalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında]”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.1/MEKAP numaralı

Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak standart formu

numarası ile birlikte bu Yönetmeliğin eki Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/EKAP-M numaralı

İhale Komisyonu Kararı standart formunda İsteklilerin Teklif Ettiği Bedellere ilişkin tablonun

son sütununda bulunan “Yerli malı teklif eden” ibaresinden önce gelmek üzere “Yerli istekliler/”

ibaresi eklenmiş ve bu sütuna ait 3 numaralı dipnotta yer alan “Yerli malı teklif edenler” ibaresi

“Yerli istekliler/Yerli malı teklif eden [yerli] istekliler” olarak değiştirilmiş, formda yer alan

“Doküman satın alan ve” ibaresi “Dokümanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1/EKAP numaralı İhale

Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “idari şart-

namenin 7.7.2 maddesinde belirtilen belgeleri vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine

getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” ibaresi

“[…]2 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle

ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” olarak değiştirilmiş ve bu

ibareye bağlı aşağıdaki (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

“(2) Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin vermesi gereken kesin teminat oranı

yazılacaktır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı

Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Formun (1) numaralı

dipnotunda yer alan “İki iş gününden az olmamak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartna-

menin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek

üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile

ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları”

ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

4.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve 4.4 üncü maddesinde yer alan “Adına ihale dokümanı

satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” cümlesi “Adına

ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak

değiştirilmiştir.

“4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-

imza kullanarak indirmesi yeterlidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”

nin 6.5 inci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP

dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan ifade yürürlükten kaldırılarak bu bende bağlı aşağı-

daki (5a) numaralı dipnot eklenmiş, aynı maddenin (h) bendinde yer alan ifade yürürlükten

kaldırılarak bu bende bağlı aşağıdaki (5b) numaralı dipnot eklenmiştir.

“5a Mal alımı ihalelerinde “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması du-

rumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,” hizmet alımı

ve yapım işi ihalelerinde “g) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

“5b Yapım işi ihalelerinde “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az

beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet bel-

gesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,” mal ve hizmet

alımı ihalelerinde “h) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve

yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları”

ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunu-

lan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”

nin 7.1.1 inci maddesine bağlı (7) numaralı dipnotta yer alan “yapım işi ihalelerinde” ibaresi

“ihalelerde” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

7.1.2 nci maddesine bağlı (8) numaralı dipnotta yer alan “yapım işi ihalelerinde” ibaresi “iha-

lelerde” olarak değiştirilmiş ve “Mal ve hizmet alımları ile yeterlik sertifikası düzenlemesine

veya kullanmasına izin verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.2. Bu mad-

de boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

7.2 nci maddesine bağlı (9) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “yarısından

fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan “yarısından fazla hissesine” iba-

relerinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-

rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunu-

lan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

23 üncü maddesine bağlı (31) numaralı dipnotta yer alan ikinci 23.1 inci maddesinin başına

“İhalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında” ibaresi eklenmiş ve “Davet yapılmadan önce is-

teklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilme-

yecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.”

olarak değiştirilmiş, 23.3 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden

fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve

eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.”

cümlesi ile 23.7 nci maddesinin başına “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak

şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnameye

aşağıdaki madde eklenmiştir.

“35.2.1. Bu maddeye, kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler

ile kısmi teklife açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Ekono-

mik açıdan en avantajlı teklif , teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu

tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak; kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca

biri veya birkaçında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Elektronik eksiltme yapılan … kı-

sımda/kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek

suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi ve elektronik eksiltme
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yapılmayacak kısım/kısımlar için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kı-

sımlarda” ibaresi eklenmek suretiyle ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değer-

lendirilmesinde uygulanacak usul yazılacak; elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde ise ilgili

uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazıla-

caktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Su-

nulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

36.1 inci maddesinde yer alan “iki iş gününden az olmamak üzere” ibaresi ve 36.3 üncü mad-

desinde yer alan “ile 36.2 maddesi saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

anlaşılan istekliler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe Ek-2’de yer alan KİK014.3/EKAP numaralı Pazarlık

Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Edilme-

lerine İlişkin Form eklenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe Ek-3’te yer alan KİK014.4/EKAP numaralı Pazarlık

Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine

İlişkin Form eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe Ek-4’te yer alan KİK025.5/EKAP numaralı Elektro-

nik Eksiltmeye Davet Edilecek İsteklilerin Belirlenmesine İlişkin Tutanak eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe Ek-5’te yer alan KİK025.7/EKAP numaralı Elektronik

Eksiltmeye Davet Edilmeyen İsteklilere Davet Edilmeme Gerekçelerinin Bildirilmesine İlişkin

Form eklenmiştir.

MADDE 29 – Bu Yönetmeliğin 3 ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde, 1, 2, 4, 5, 14 ve

15 inci maddeleri 1/6/2019 tarihinde, 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2011 27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/3/2011 27880

2- 14/11/2012 28467

3- 7/6/2014 29023

4- 12/6/2015 29384

5- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

6- 29/11/2016 29903

7- 25/1/2017 29959

8- 4/3/2017 29997

9- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)
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Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer
alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının ya-
pılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma
işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin
yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elek-
tronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve aynı fık-
ranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde
hazırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan do-
küman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde
hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi
MADDE 25 – (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda be-

lirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden
e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde,
ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir. 

(2) İlansız ihalelerde dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve e-imza kullanarak
indirebilir. 

(3) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/ve-
ya ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının
EKAP’a kayıtlı olması gerekir.

(4) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel ta-
lep edilemez.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılan
bu değişikliklere ilişkin zeyilname” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir
parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doküman alanla-
rın” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasında yer alan “idarece yapılacak açıklama” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer
alan “doküman alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin”
olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi ko-
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nusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması
halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların
korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdür-
lükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten
sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren
belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baş-
vuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi ko-
nusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini
gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırıla-
maz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilme-
sinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yö-
netmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi
eklenmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “iki iş
gününden az olmamak üzere” ve “ya da onbirinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe
aykırı beyanda bulunan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 59/B maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Davet
yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” iba-
resi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başla-
madan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “Birden fazla kalemden
oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fi-
yatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verilir.” cümlesi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer
alan “yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.” ibaresi “; istekliler,
teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte,
elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. Tekliflerin açıldığı oturumda düzenlenen
tutanaklardan ise yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilme-
yecek şekilde hazırlanan ve ihale komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza
karşılığı verilir.” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “Geçerli tekliflerde” iba-
resinden önce gelmek üzere “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde”
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “his-
sesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin söz-
leşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bel-
gelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “olmadığına dair” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden
sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 14, 29, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 72, 73, 74, 82, 83,
84 ve 88 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan iha-
lelerde; 1, 9, 10, 11, 15, 16, 28 ve 89 uncu maddeleri, ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın
ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.0/H numaralı İhale
Onay Belgesi standart formundaki “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (5) numaralı dipnot yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/H numaralı Açık İha-
le Usulü İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmış ve forma aşağıdaki 13 numaralı madde eklenmiştir. 

“7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
“13- Bu [ihalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme

yapılacaktır/yapılmayacaktır.]  maddesi eklenmiştir.” 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.2/H numaralı Belli İs-

tekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve forma aşağıdaki 9 numaralı madde
eklenmiştir.

“6- Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi:
6.1.Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2.Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.”
“9- Bu [ihalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme yapılacaktır/ya-

pılmayacaktır.]” 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.3/H numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale
İlanı Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.” 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.4/H numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale
İlanı Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
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7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur.” 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/H numaralı 4734 sa-
yılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet For-
mundaki “satın alınabilir.” ibaresi “aşağıda belirtilen adresten e-imza kullanılarak indirilebilir.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Teklif/IhaleDokumanDownload.aspx” olarak değiştirilmiş ve (1)
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/H numaralı Ön Ye-
terlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.0/H numaralı Ön Ye-
terlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye
Davet Mektubu Formundaki “İhale dokümanının satın alınabileceği yer” ve “İhale dokümanı
satış bedeli” ibareleri ile bu ibarelere ilişkin dipnotlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/H numaralı Açık İha-
le, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık
Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak standart formuna, formda yer alan “açıklanmıştır.”
ibaresine bağlı olarak aşağıda yer alan 2 numaralı dipnot eklenmiştir. 

“2 Elektronik eksiltme yapılan ihalede/kısımda, yaklaşık maliyet ve isteklilerce teklif
edilen fiyatlar eksiltme yapıldıktan sonra açıklanacağı için bu form, “hazır bulunanlara” ibaresi
çıkartılarak eksiltme yapıldıktan sonra, EKAP üzerinden isteklilerin erişimine açılacak şekilde
düzenlenecek ve talep edenlere onaylı sureti imza karşılığı verilecektir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK018.0/H numaralı İhale
Komisyonu Kararı standart formundaki “Doküman alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza
kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.0/H numaralı İhale
Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan
“belgeler ile” ibaresi “belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan
Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak,” olarak değiştirilmiş
ve standart formun ekine bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce
Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklenmiştir. 

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK027.0/H numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’deki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edi-
len Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması
veya”, “c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”,  “ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa
vergi dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) numaralı dipnot
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edi-
len Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile (5) numaralı
dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokü-
manı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP
üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a ka-
yıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elek-
tronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin
son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer
alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş
ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak,
“şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı
dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve
yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numa-
ralı dipnotunda bulunan “hissesine sahip” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale
dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” ola-
rak değiştirilmiş ve 13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale
dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” ola-
rak ve 14.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanı-
larak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (26) numaralı
dipnotta bulunan “ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere;” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış, aynı dipnotta bulunan 21.1. maddesinin başına “İhalede/ihalenin … kısmında/kısım-
larında” ibaresi eklenmiş, “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan tek-
lifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme ge-
rekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 21.3. maddesinin
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda
eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan
yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi eklenmiş, 21.7. maddesinde yer alan
“yaklaşık maliyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların
değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve 21.8. maddesinin başına “Eksilt-
meye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3 üncü maddesinin sonuna “An-
cak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan
ihalede/kısımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri
yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanak-
lardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale ko-
misyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.” cümlesi
eklenmiştir.

16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı maddesinde yer alan “Bu
ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık
maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2 nci maddesine bağlı (35) numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye,
(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife

açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Ekonomik açıdan en
avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır. 

(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme
yapılan ihalelerde “Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan en
avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar
için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek su-
retiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihale-
lerde, maddeye “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenir.” ibaresi yazılacaktır. 

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekono-
mik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise
35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan
en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçi-
lerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihale-
lerde, maddeye “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenir.” ibaresi yazılacaktır. 

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde, maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde
ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik
açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1
inci maddesindeki “satın alması veya”, “c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği
yer:”,  “ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):”, “d) İhale dokümanı satış be-
deli (varsa vergi dahil):”, “e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli” ve “f) Posta yo-
luyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) ve (5) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.2
nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3
üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (6) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.4
üncü maddesinde yer alan “alabilirler” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirebi-
lirler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.6
ncı maddesindeki “ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhu-
riyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin
EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik
dokümanı veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zo-
runludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.7
nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında”
ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1
inci maddesinin (f) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yö-
netime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi
“ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2
nci maddesine bağlı 10 numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1. maddelerindeki “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3
üncü maddesine bağlı 11 numaralı dipnotunda bulunan “hissesine sahip” ibarelerinden sonra
gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 12.2
nci maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza
kullanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 12.4 üncü maddesinde
yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2
nci maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza
kullanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak ve 13.3 üncü maddesinde yer alan “satıl-
masına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 20.3
üncü maddesindeki “; ihale dokümanının nereden ve hangi bedelle satın alınacağı” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci mad-
desindeki “satın alması veya”, “c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”,  “ç) İhale do-
kümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” iba-
releri ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü mad-
desi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci mad-
desindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş
tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorun-
ludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve
tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci mad-
desinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi
eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci mad-
desinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak do-
küman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara”
ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci mad-
desinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak do-
küman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP
üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci mad-
desine bağlı (21) numaralı dipnotta bulunan “ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üze-
re;” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta bulunan 21.1 inci maddesinin başına “İhale-
de/ihalenin … kısmında/kısımlarında” ibaresi eklenmiş, “Davet yapılmadan önce isteklilere
değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek is-
teklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak
değiştirilmiş, 21.3 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla ka-
lemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş
kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi
eklenmiş, 21.7 nci maddesinde yer alan “yaklaşık maliyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları
ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte” olarak değişti-
rilmiş ve 21.8 inci maddesinin başına “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak
şekilde” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3 üncü
maddesinin sonuna “Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik
eksiltme yapılan ihalede/kısımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı un-
surların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve dü-
zenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri ka-
patılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı
verilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı mad-
desinde yer alan “Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların
değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır. 

MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2 nci mad-
desine bağlı (30) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye, 
(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife

açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Ekonomik açıdan en
avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır. 

(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme
yapılan ihalelerde “Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan en
avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar
için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek su-
retiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihale-
lerde, maddeye “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenir.” ibaresi yazılacaktır. 

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde, maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde
ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik
açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçi-
lerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihale-
lerde, maddeye “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenir.” ibaresi yazılacaktır. 

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde, maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde
ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik
açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.”
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MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (4)
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak gö-
rülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üze-
rinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:……………………………………………
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi3.1:…………………………...……
3.1 Resmi internet sayfası olan İdare, ihale dokümanını ayrıca bu sayfada yayımlayabi-

lir.”
MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer
alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise
“şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan
7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f)  Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulu-
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nan “hissesine sahip” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” iba-
resi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4
üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indi-
renlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 76 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” iba-
resi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü madde-
sinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak
değiştirilmiştir.  

MADDE 77 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c)İhale dokü-
manının satın alınabileceği yer:”, “ç)İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d)
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:” ibareleri ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 78 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 79 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı
dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 80 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanı-
larak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 81 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 82 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer
alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise
“şartların” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 83 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan
7.2.1. maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre ya-
pılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 84 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulu-
nan “hissesine sahip” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 85 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların”
ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve
13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 86 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların”
ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü mad-
desinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine”
olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 87 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Söz-
leşmenin 16.1.1 inci maddesine bağlı (26) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
16.1.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

“26 Bu maddede, aşağıdaki bentlerden işin niteliğine uygun olanı idare tarafından be-
lirtilecektir.

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecek-
tir:

Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az on gün süreli yazılı ihtar ya-
pılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak
üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın
işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci mad-
desinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebile-
cektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen
oranda ceza uygulanacaktır.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumun-

da en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için süresinde tamam-
lanmayan kısmın bedelinin yüzde [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır]
tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği gi-
derilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine
göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin
feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygula-
nacaktır.
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(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, madde metni aşağıdaki
şekilde düzenlenecektir:

İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde,
her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla
olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların [bu kısma 2’den
az olmamak üzere asgari aykırılık sayısı yazılacaktır]’den fazla olması halinde ayrıca 4735 sa-
yılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme
idarece feshedilebilecektir. Ancak [bu kısma ağır aykırılık halleri yazılacaktır] hallerinde, ay-
kırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.”

“16.1.2. 16.1.1 nci maddede belirtilen haller dışında kalan [bu kısımda özel aykırılık
halleri ayrıca belirtilebilecektir] durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen
her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazıla-
caktır] tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği gideril-
mesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshe-
dilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacak-
tır.”

“16.1.3. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu
geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana
kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.”

MADDE 88 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Söz-
leşmenin 30 uncu maddesinin başlığı “Yüklenicinin Sorumluluğu” olarak değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“30.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin
yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması
halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık
Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt
ederiz.””

MADDE 89 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartname-
sinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma
zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise  yapacağı  işle ilgili
mesleki eğitim  belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramaz.”

MADDE 90 – Bu Yönetmeliğin 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 40, 41, 42, 43, 63,
64, 65, 66 ve 87 nci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 17 ve 89 uncu maddeleri yayımı
tarihinde, 7, 8, 14, 29, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 72, 73, 74, 82, 83, 84 ve 88 inci maddeleri
18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 91 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354

9- 13/4/2013 28617

10- 24/9/2013 28775

11- 28/11/2013 28835

12- 25/12/2013 28862

13- 7/6/2014 29023

14- 16/8/2014 29090

15- 25/10/2014 29156

16- 12/6/2015 29384

17- 27/6/2015 29399

18- 28/7/2015 29428

19- 27/4/2016 29696

20- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

21- 29/11/2016 29903

22- 25/1/2017 29959

23- 29/6/2017 30109

24- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

25- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

26- 13/8/2018 30508
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Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere

Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cüm-

lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön yeterlik dokümanının veya ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indi-

rilebilmesi için adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak doküman indirilecek tüzelkişiler

ile gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “satın alındığı” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “satın

alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde

ise ihale dokümanının teslim alındığı” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan

Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/1/2009 27099

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/7/2009 27296

2- 17/7/2010 27644

3- 16/12/2010 27787

4- 3/5/2011 27923

5- 24/9/2013 28775

6- 7/6/2014 29023

7- 25/1/2017 29959
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Kamu İhale Kurumundan:
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan
“ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapıl-
ması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma
işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin
yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elek-
tronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın
son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde ha-
zırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan do-
küman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde
hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi
MADDE 23 – (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda be-

lirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden
e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde,
ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) İlansız ihalelerde dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve e-imza kullanarak
indirebilir.

(3) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya
ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a
kayıtlı olması gerekir.

(4) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel ta-
lep edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ya-
pılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının
bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doküman alan-
ların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasında yer alan “idarece yapılacak açıklama,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer
alan “doküman alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin”
olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi ko-
nusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması
halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların
korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdür-
lükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten
sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren
belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baş-
vuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi ko-
nusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini
gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırıla-
maz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilme-
sinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yö-
netmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “iki
iş gününden az olmamak üzere” ve “ya da onuncu fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe
aykırı beyanda bulunan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 58/B maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Davet
yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” iba-
resi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başla-
madan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “Birden fazla kalemden
oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fi-
yatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verilir.” cümlesi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer
alan “yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.” ibaresi “; istekliler,
teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte,
elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. Tekliflerin açıldığı oturumda düzenlenen
tutanaklardan ise yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilme-
yecek şekilde hazırlanan ve ihale komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza
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karşılığı verilir.” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “Geçerli tekliflerde” iba-
resinden önce gelmek üzere “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna “Ancak,
birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal ka-
lemlerine bir kısımda yer verilen ihalede, önce yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı
uygulanır ve avantaj uygulanmış fiyatlar üzerinden fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değer-
lendirilmiş teklif bedeli bulunur.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bel-
gelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “olmadığına dair” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden
sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 29, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 72, 73, 74, 82, 83, 84
ve 87 nci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihale-
lerde, 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ve 28 inci maddeleri ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın
ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.0/M numaralı İhale
Onay Belgesi standart formundaki “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (5) numaralı dipnot yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/M numaralı Açık
İhale Usulü İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmıştır ve forma aşağıdaki 13 üncü madde eklenmiştir.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
“13 – Bu [ihalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme

yapılacaktır/yapılmayacaktır.]”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.2/M numaralı Belli İs-

tekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve forma aşağıdaki 9 uncu madde ek-
lenmiştir.

“6 – Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi:
6.1.Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2.Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.”
“9 – Bu [ihalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme

yapılacaktır/yapılmayacaktır.]”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.3/M numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale
İlanı Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.4/M numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale
İlanı Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/M numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Yapılacak İhaleye Davet Formun-
daki “satın alınabilir.” ibaresi “aşağıda belirtilen adresten e-imza kullanılarak indirilebilir.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Teklif/IhaleDokumanDownload.aspx” olarak değiştirilmiş ve (1)
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/M numaralı Ön Ye-
terlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.0/M numaralı Ön Ye-
terlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye
Davet Mektubu Formundaki “İhale dokümanının satın alınabileceği yer:” ve “İhale dokümanı
satış bedeli:” ibareleri ile bu ibarelere ilişkin açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/M numaralı Açık
İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık
Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak standart formuna, formda yer alan “açıklanmıştır.”
ibaresine bağlı olarak aşağıda yer alan 3 numaralı dipnot eklenmiştir.

“3 Elektronik eksiltme yapılan ihalede/kısımda, yaklaşık maliyet ve isteklilerce teklif
edilen fiyatlar eksiltme yapıldıktan sonra açıklanacağı için bu form, “hazır bulunanlara” ibaresi
çıkartılarak eksiltme yapıldıktan sonra, EKAP üzerinden isteklilerin erişimine açılacak şekilde
düzenlenecek ve talep edenlere onaylı sureti imza karşılığı verilecektir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.0/M numaralı İhale
Komisyon Kararı standart formundaki “Doküman satın alanların” ibaresi “EKAP üzerinden
e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.0/M numaralı Üzerine
İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “vermek” ibaresi
“veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin
Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak,” olarak değiştirilmiş ve standart formun ekine
Ek-1’de yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo
eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK028.0/M numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”,
“c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi
dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış-
tır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı
(5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı
satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP
üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a
kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik
ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan
“hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve
aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak,
“şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı
dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve
yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı
dipnotunda bulunan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapı-
lacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci maddesinde yer alan “ihale do-
kümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak
değiştirilmiş ve 12.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale do-
kümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak
ve 13.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (28) numaralı
dipnotta bulunan “ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere;” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış, aynı dipnotta bulunan 21.1 inci maddesinin başına “İhalede/ihalenin … kısmında/kı-
sımlarında” ibaresi eklenmiş, “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan
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teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme
gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 21.3 üncü
maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan
ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının
toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi eklenmiş, 21.7 nci
maddesinde yer alan “yaklaşık maliyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve 21.8 inci
maddesinin başına “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 41– Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3 üncü maddesinin sonuna “Ancak
fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalede/kı-
sımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık ma-
liyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı
tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı maddesinde yer alan “Bu ihale-
lerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet
ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4 üncü maddesine bağlı (37) numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye,
(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife

açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “35.4.1. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır.

(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme
yapılan ihalelerde “35.4.1. Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar
için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek su-
retiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-
yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-

yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
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2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini
gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”
c) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-

yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-

yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu
iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki
belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dik-
kate alınarak belirlendiği ihalelerde, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması
durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak
belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların
sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit ol-
ması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı
teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sahibi yine belirlenemez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçi-
lerek yazılacaktır.

(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve
bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve

bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve

bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
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ç) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve
bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale ko-
nusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki
belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dik-
kate alınarak belirlendiği ihalelerde, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit
olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi
olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı un-
surların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların
da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı
teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.””

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci
maddesindeki “satın alması veya”, “c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği
yer:”, “ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):”, “d) İhale dokümanı satış be-
deli (varsa vergi dahil):”, “e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli” ve “f) Posta yo-
luyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) ve (5) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.2 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3 üncü
maddesi ile bu maddeye bağlı (6) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.4 üncü
maddesindeki “satın alabilirler” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirebilirler” ola-
rak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.6 ncı
maddesindeki “ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin
EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik
dokümanı veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zo-
runludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.7 nci
maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” iba-
resi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci
maddesinin (f) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret
sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci
maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3 üncü
maddesine bağlı (12) numaralı dipnotunda bulunan 7.3.1 inci maddesindeki “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 12.2 nci
maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 12.4 üncü maddesinde yer
alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci
maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak ve 13.3 üncü maddesinde yer alan “satılma-
sına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 20.3 üncü
maddesindeki “; ihale dokümanının nereden ve hangi bedelle satın alınacağı” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci madde-
sindeki “satın alması veya”, “c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı
satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile
(4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi
ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci madde-
sindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel
kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”
ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişi-
lerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde
yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş
ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci madde-
sinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak dokü-
man indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 12.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi
“EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci madde-
sinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak dokü-
man indirenlerin” olarak ve 13.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üze-
rinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine
bağlı (23) numaralı dipnotta bulunan “ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere;” iba-
resi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta bulunan 21.1 inci maddenin başına “İhalede/ihalenin
… kısmında/kısımlarında” ibaresi eklenmiş, aynı Şartnamenin 21.1 inci maddesinde yer alan
“Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildi-
rilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme
başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 21.3 üncü maddesinin birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fi-
yatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksil-
tilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi eklenmiş, 21.7 nci maddesinde yer alan “yaklaşık ma-
liyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yak-
laşık maliyet ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve 21.8 inci maddesinin başına “Eksiltmeye yeni
bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3 üncü mad-
desinin sonuna “Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik ek-
siltme yapılan ihalede/kısımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların
değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen
tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak
ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı madde-
sinde yer alan “Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların
değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4 üncü madde-
sine bağlı (32) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye,
(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife

açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “35.4.1. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır.
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(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme
yapılan ihalelerde “35.4.1. Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar
için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek su-
retiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-
yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-

yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-

yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fi-

yatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu
iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki
belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dik-
kate alınarak belirlendiği ihalelerde, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması
durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak
belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların
sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit ol-
ması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı
teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçi-
lerek yazılacaktır.

(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve
bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
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2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
b) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve

bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
c) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve

bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini

gösteren belgedeki belge tutarına,
göre belirlenecektir.”
ç) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve

bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale ko-
nusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki
belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dik-
kate alınarak belirlendiği ihalelerde, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit
olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi
olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı un-
surların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların
da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı
teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (4) nu-
maralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak gö-
rülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üze-
rinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:……………...………...………………...
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi3.1:……………...………...…….
3.1 Resmi internet sayfası olan İdare, ihale dokümanını ayrıca bu sayfada yayımlayabilir.”
MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer
alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise
“şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan
7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili
olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulunan
“hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi
“, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 12.4 üncü
maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 76 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi
“, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 13.3 üncü maddesinde
yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 77 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c)İhale doküma-
nının satın alınabileceği yer:”, “ç)İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d)Posta
yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:” ibareleri ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 78 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 79 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 80 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 81 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 82 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “hissesine sahip”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yü-
rütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer
alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise
“şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 83 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan
7.2.1. maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre ya-
pılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 84 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulunan
“hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 85 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” iba-
resi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 12.4
üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indi-
renlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 86 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” iba-
resi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 13.3 üncü madde-
sinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak
değiştirilmiştir.
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MADDE 87 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleş-
menin 16 ncı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren bel-
genin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak iha-
lelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait ol-
ması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye
sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık
Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt
ederiz.””

MADDE 88 – Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi yayımı tarihinde, 1, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 26, 28, 40, 41, 42, 43, 63, 64, 65 ve 66 ncı maddeleri yayımı tarihinden 10 gün
sonra, 7, 8, 29, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 72, 73, 74, 82, 83, 84 ve 87 nci maddeleri 18/3/2020 ta-
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe
girer.

MADDE 89 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/6/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 27/6/2015 29399

12- 27/4/2016 29696

13- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109

17- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

18- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

19- 13/8/2018 30508
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ben-
dinde yer alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale
kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komis-
yonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve deği-
şiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin
kaydı ve teyit gibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elek-
tronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın
son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde
hazırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan do-
küman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde
hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi
MADDE 26 – (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda

belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden
e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde,
ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) İlansız ihalelerde dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve e-imza kullanarak
indirebilir.

(3) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya
ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a
kayıtlı olması gerekir.

(4) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel ta-
lep edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılan
bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir
parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doküman alanla-
rın” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasında yer alan “idarece yapılacak açıklama,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer
alan “doküman alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin”
olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
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temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret
sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da ser-
best muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya mes-
lek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim
belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması
gerekmektedir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “teminat süresince
(kesin kabule kadar)” ibaresi “teminat süresi sonuna kadar” olarak değiştirilmiştir.
“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilme-
sinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.”

“(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren
belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yö-
netmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “iki iş
gününden az olmamak üzere” ve “ya da onbirinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe
aykırı beyanda bulunan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 60/B maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Davet
yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” iba-
resi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başla-
madan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “Birden fazla kalemden
oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fi-
yatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verilir.” cümlesi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer
alan “yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır” ibaresi “; istekliler,
teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte,
elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. Tekliflerin açıldığı oturumda düzenlenen
tutanaklardan ise yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilme-
yecek şekilde hazırlanan ve ihale komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza
karşılığı verilir.” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “Geçerli tekliflerde” iba-
resinden önce gelmek üzere “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bel-
gelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “olmadığına dair” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden
sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibareleri eklenmiştir.
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 28, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 81, 82, 83
ve 86 ncı maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihale-
lerde; 1, 9, 10, 11, 14, 15, 27 ve 87 nci maddeleri ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın
ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.1/Y numaralı İhale
Onay Belgesi standart formundaki “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (4) numaralı dipnot yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/Y numaralı Açık İha-
le Usulü İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmış ve formun sonuna aşağıdaki 13 üncü madde eklenmiştir.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
“13 – Bu [ihalede/ihalenin… kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme

yapılacaktır/yapılmayacaktır.]”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.2/Y numaralı Belli İs-

tekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve formun sonuna aşağıdaki 9 uncu
madde eklenmiştir.

“6 – Ön yeterlik dokümanının görülmesi:
6.1.Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2.Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.”
“9 – Bu [ihalede/ihalenin… kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme

yapılacaktır/yapılmayacaktır.]”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.3/Y numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale
İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.4/Y numaralı 4734 sa-

yılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale
İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-

narak indirmeleri zorunludur.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/Y numaralı 4734 sa-
yılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) Bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet Formun-
daki “satın alınabilir.” ibaresi “aşağıda belirtilen adresten e-imza kullanılarak indirilebilir.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Teklif/IhaleDokumanDownload.aspx” olarak değiştirilmiş ve (1)
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/Y numaralı Ön Ye-
terlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.0/Y numaralı Ön Ye-
terlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye
Davet Mektubu Formundaki “İhale dokümanının satın alınabileceği yer” ve “İhale dokümanı-
nın satış bedeli” ibareleri ile bu ibarelere ilişkin açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/Y numaralı Açık İha-
le, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Ma-
liyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak standart formunda yer alan “açıklanmıştır.” ibaresine
bağlı olarak aşağıda yer alan (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

“2 Elektronik eksiltme yapılan ihalede/kısımda, yaklaşık maliyet ve isteklilerce teklif
edilen fiyatlar eksiltme yapıldıktan sonra açıklanacağı için bu form, “hazır bulunanlara” ibaresi
çıkartılarak eksiltme yapıldıktan sonra, EKAP üzerinden isteklilerin erişimine açılacak şekilde
düzenlenecek ve talep edenlere onaylı sureti imza karşılığı verilecektir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK018.0/Y numaralı İhale
Komisyonu Kararı Formundaki “Doküman satın alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza
kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.0/Y numaralı İhale
Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “belgeler ile”
ibaresi “belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak
Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak,” olarak değiştirilmiş ve standart for-
mun ekine Ek-1’de yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İliş-
kin Tablo eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/Y numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”,
“c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi
dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) numaralı dipnot yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış-
tır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı
(5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı
satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP
üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a ka-
yıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik
ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan
“hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve
aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak,
“şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı
dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddesindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı
dipnotunda bulunan 7.3.1 inci maddesindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale do-
kümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak
değiştirilmiş ve 13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale do-
kümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak
ve 14.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (27) numaralı
dipnotta yer alan 21.1 inci maddesinin başına “İhalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında” iba-
resi eklenmiş ve “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve
gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri
elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 21.3 üncü maddesinin bi-
rinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda
eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan
yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi eklenmiş, 21.7 nci maddesinde yer alan
“yaklaşık maliyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların
değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve 21.8 inci maddesinin başına “Ek-
siltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3 üncü maddesinin sonuna “Ancak
fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalede/kı-
sımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık ma-
liyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı
tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı maddesinde yer alan “Bu ihale-
lerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet
ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

16 Mart 2019 – Sayı : 30716                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2.1 inci maddesine bağlı (32) numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye,
(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife

açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “35.2.1. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır.

(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme
yapılan ihalelerde “35.2.1. Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar
için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek su-
retiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği iha-
lelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim
belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordi-
natör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belir-
lenecektir.”

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçi-
lerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği iha-
lelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması duru-
munda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş
deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda
ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
belirlenecektir.””

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci
maddesindeki “satın alması veya”, “c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği
yer:”, “ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):”, “(d) İhale dokümanı satış be-
deli (varsa vergi dahil):”, “e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli” ve “f) Posta yo-
luyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) ve (5) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.2 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3 üncü
maddesi ile bu maddeye bağlı (6) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.4 üncü
maddesindeki “satın alabilirler” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirebilirler” ola-
rak değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.6 ncı
maddesindeki “ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin
EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik
dokümanı veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zo-
runludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.7 nci
maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” iba-
resi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci
maddesinin (f) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret
sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci
maddesine bağlı (9) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “yarısından fazla
hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleş-
melerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3 üncü
maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan 7.3.1 inci maddelerindeki “yarısından fazla
hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleş-
melerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 12.2 nci
maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 12.4 üncü maddesinde yer
alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci
maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak ve 13.3 üncü maddesinde yer alan “satılma-
sına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 20.3 üncü
maddesindeki “; ihale dokümanının nereden ve hangi bedelle satın alınacağı” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesin-
deki “satın alması veya”, “c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı
satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile
(4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu
maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesin-
deki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel ki-
şiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”
ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişi-
lerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde
yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş
ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde
yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman
indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi
“EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde
yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman
indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden
e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine
bağlı (21) numaralı dipnotta yer alan 21.1 inci maddesinin başına “İhalede/ihalenin … kısmın-
da/kısımlarında” ibaresi eklenmiş ve “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı
bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet
edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 21.3
üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan iha-
lelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının
toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi eklenmiş, 21.7 nci
maddesinde yer alan “yaklaşık maliyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve 21.8 inci
maddesinin başına “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3. maddesinin
sonuna “Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-
pılan ihalede/kısımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri
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yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanak-
lardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale ko-
misyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.” cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı maddesinde
yer alan “Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların de-
ğerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2.1 inci madde-
sine bağlı (26) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye,
(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife

açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “35.2.1. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır.

(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme
yapılan ihalelerde “35.2.1. Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından
kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar
için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek su-
retiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği iha-
lelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim
belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordi-
natör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belir-
lenecektir.”

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçi-
lerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği iha-
lelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması duru-
munda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş
deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda
ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
belirlenecektir.””
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MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (4) numa-
ralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak gö-
rülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üze-
rinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ……………………………………………
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi3.1:…………………………...……
3.1 Resmi internet sayfası olan İdare, ihale dokümanını ayrıca bu sayfada yayımlayabi-

lir.”
MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce
gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “hissesine sahip” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürü-
tülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan
“ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şart-
ların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1
inci maddelerindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda yer alan 7.3.1
inci maddesindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olan” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi
“, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4 üncü
maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b),(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi
“, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü maddesinde
yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 76 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c)İhale dokümanının
satın alınabileceği yer:”, “ç)İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d) Posta yo-
luyla ihale dokümanı satış bedeli:” ibareleri ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 77 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 78 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 79 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 80 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden
önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 81 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “hissesine sahip” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürü-
tülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan
“ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şart-
ların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 82 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (9) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1
inci maddelerindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna
göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yet-
kili olan” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 83 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-

lanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan

7.3.1 inci maddesindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Ka-

nuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime

yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 84 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-

lanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi

“, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4 üncü

maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 85 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygu-

lanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi

“, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü maddesinde

yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 86 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-

menin 22 nci maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yükle-

nicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde

yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık

Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş

deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt

ederiz.””

MADDE 87 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-

sinin 19 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu

bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eği-

tim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle

ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramaz.”

MADDE 88 – Bu Yönetmeliğin 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 27, 39, 40, 41, 42, 62,

63, 64 ve 65 inci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 16 ve 87 nci maddeleri yayımı ta-

rihinde, 7, 8, 28, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 81, 82, 83 ve 86 ncı maddeleri 18/3/2020

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 89 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383

11- 13/4/2013 28617

12- 24/9/2013 28775

13- 28/11/2013 28835

14- 7/6/2014 29023

15- 12/6/2015 29384

16- 27/6/2015 29399

17- 27/4/2016 29696

18- 29/11/2016 29903

19- 25/1/2017 29959

20- 29/6/2017 30109

21- 13/12/2017 30269

22- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

23- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

24- 13/8/2018 30508
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2019 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mi-
marlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık
Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,
genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir:
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Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve

kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yarar-

lanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya Tebliğden çı-

karılan yapılar için, 2019 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mi-

marlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiş-

tirilmeksizin 2019 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi ha-

linde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2019 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri
MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı,

Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan
müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili ku-
ruluşlarca, bu Tebliğde belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edi-
lecektir.

Değerlendirme katsayıları
MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme bel-

geleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2020 tarihine kadar uygulanacaktır.
b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini

muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 47.771,418 ile çar-
pılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik kar-
neleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 39.721,050 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebil-
mesi için 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uy-
gulanacaktır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere

Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “satın alın-

ması” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“satın alındığı” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği” olarak değiştirilmiş

ve “belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale

dokümanının teslim alındığı tarihi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “dokümanı

satın alanların” ibaresi “dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin” olarak; al-

tıncı fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde ve yedinci fıkrasında yer alan “doküman satın alanların”

ibareleri “dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan

Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğinin

(2) numaralı dipnotunda yer alan “satın alındığı” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak

indirildiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi

Örneğinde yer alan “dokümanı satın alındığı” ibaresi “dokümanının EKAP üzerinden e-imza

kullanılarak indirildiği” olarak ve (2) numaralı dipnotunda yer alan “satın alındığı” ibaresi

“EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2009 27124
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2010 27644
2- 3/5/2011 27923
3- 24/9/2013 28775
4- 7/6/2014 29023
5- 25/1/2017 29959
6- 4/3/2017 29997
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Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İhale Genel Tebliğinin 8.1.1 inci maddesinde yer alan “ve teyidinin” ibaresi “veya teyidinin”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8.1.2 nci maddesinde yer alan “ve teyidi” ibaresi “veya te-

yidi” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablonun doldurularak

sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması durumunda, söz konusu belgelere ilişkin de-

ğerlendirme, sunulan tabloda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden

ulaşılan bilgi ve/veya belgeler esas alınarak yapılır ve bu kapsamda başka bir belge istenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin başlığı “Ortaklık durum belgesi ve or-

taklık tespit belgesi” olarak, 11.1 inci maddesinde yer alan “ortaklık durum belgesinin” ibaresi

“ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin” olarak, 11.2 nci maddesinde yer alan

“Ortaklık durum belgesinin” ibaresi “Ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin”

olarak, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi ise “ticaret sicili müdürlükleri” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Dokümana ilişkin hususlar

15.1. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya

açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine

yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini

etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya

ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru

tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule

göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik ha-

taların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi,

ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer

almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına

karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin

doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildiril-

mesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru ta-

rihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabi-

lecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on

günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece

bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya

son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak
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şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru

tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir

durumda yirmi günü geçemeyecektir.

15.2. İşyerinin görülmesine ilişkin düzenleme

İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularından, bazı ihalelerde

idareden alınacak işyeri görme belgesinin teklif veya başvuru kapsamında sunulmasının isten-

diği görülmüştür. Bilindiği gibi, ihaleye katılım için aday veya isteklilerce verilmesi gereken

belgeler ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında işyeri

görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca tip idari şartnamelerin “İşin Yapılacağı Yerin Görül-

mesi” başlıklı maddesindeki düzenlemeler, işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde

girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, işyerinin

görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanma-

sının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, idarelerce anılan hükme uygun hareket

edilmesi ve idari şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere

yer verilmemesi gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16.2.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16.4.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir

kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif

fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17.2.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(g) bendine ilişkin sunulan belgeden, isteklinin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini

mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü hususu da anlaşılıyorsa, sözleşme im-

zalanmadan önce odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek bulunma-

maktadır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17.4.1 inci maddesindeki “harçlar ve” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 28.1.1.1 inci maddesinde yer alan “belediyeler ile bunlara

bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve

işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde

ise Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 28.1.4.1 inci maddesinde yer alan “belediyeler ile bunlara

bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve

işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde

ise Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 30.2.3 üncü maddesinde yer alan “idareden satın alan ve-

ya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 32.2.1 inci maddesinde yer alan “veya idareden bedeli

karşılığında satın alınması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Yapım işlerinde ortaklık du-

rum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” olarak değiştirilmiş, 44.1 inci maddesinde yer alan “iş
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deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine

ilişkin olarak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili

müdürlükleri” olarak ve aynı maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde

yer alan “mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda;” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak” ibaresi eklenmiştir.

“a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre ya-

pılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili or-

tağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, ortaklık

hisse oranları ve süreleri ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin olarak (KİK031.1/Y) nolu stan-

dart formun,”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 45.1.4 üncü maddesinin son fıkrasının ilk cümlesinde yer

alan “istekli olabileceklere” ibaresi “veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine

ilişkin yazı ekinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 45.1.13.14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir.

“Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Ener-

ji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 54.2 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan

ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için özel olarak düzenlenen izin, ruhsat veya faaliyet bel-

gelerinin ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenmesi halinde, bu belgelerin ihale veya

son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması yeterlidir. Sözleşmenin uygulanması aşamasında

söz konusu belgelerin geçerliliğinin devam ettiğinin idare tarafından kontrol edileceği hususu

sözleşme tasarısında belirtilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 70.1.1 inci  maddesinde yer alan “hissesine sahip” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütül-

mesi konusunda temsile ve yönetime yetkili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 79.2.7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji

Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 84.3 üncü maddesindeki “durum” ibaresi “tespit” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun

yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi

yürürlüğe koyan Tebliğin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 14 üncü maddelerinde yer alan hükümler, ilan

veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 3,

13, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan hükümler ise ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve

sonrasında yapılmış olan ihalelerde uygulanır.”
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MADDE 21 – Bu Tebliğin 1 ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 4, 5,

11 ve 12 nci maddeleri 1/6/2019 tarihinde, 3, 13, 17 ve 19 uncu maddeleri 18/3/2020 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383

9- 13/4/2013 28617

10- 23/8/2013 28744

11- 24/9/2013 28775

12- 28/11/2013 28835

13- 25/12/2013 28862

14- 7/6/2014 29023

15- 16/8/2014 29090

16- 25/10/2014 29156

17- 12/6/2015 29384

18- 27/6/2015 29399

19- 28/7/2015 29428

20- 27/4/2016 29696

21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

22- 29/11/2016 29903

23- 25/1/2017 29959

24- 4/3/2017 29997

25- 29/6/2017 30109

26- 6/2/2018 30324

27- 31/3/2018 30377

28- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

29- 20/11/2018 30601
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET HOLMİUM LAZER PROSTAT ENÜKLEASYON SİSTEMİ 

(HOLEP SYSTEM) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi Başmüdürlüğü ihtiyacı "1 Adet Holmium Lazer Prostat Enükleasyon Sistemi (Holep 

System)" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 28.03.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2642/1-1 
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106 ADET DİŞ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 

ihtiyacı “106 adet Diş Ünitesi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirtilen 

Adec 200, Belmont Clesta II ve Midmark Elevance marka ve modellerinden birine ve teknik 

şartnamesine uygun olarak ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 26.03.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2643/1-1 
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DCS (DAĞITILMIŞ KONTROL SİSTEMİ) İÇİN ELEKTRONİK  

KART SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı, DCS (Dağıtılmış Kontrol 

Sistemi) için 19 kalemde toplam 90 adet elektronik kartın temini” mal alımı işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/114264 

Dosya No : 2019/13-MLZ-114264 

1-İdarenin 

a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. km. 

No:166 Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 6301777 (Mustafa BOZYİĞİT- Müdür 

Yrd.(G)) 

ç) Faks numarası : 0312 6301862 

2-İhale konusu işin adı, niteliği, 

    türü ve miktarı : “18 Mart Çan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı, DCS (Dağıtılmış Kontrol 

Sistemi) için 19 kalemde toplam 90 adet elektronik 

kartın temini” mal alımı işi. 

3-İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

b) Teslim tarihi/işin süresi : İşin süresi 350 takvim günüdür. 

4-İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

     satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Oda No: 825 

Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

c) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

ç) İhale tarih ve saati : 10.04.2019, saat 11:00 

d) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 10.04.2019 saat 11:00 ’a kadar ; 

  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Muhaberat Servisi 

Oda No: 821 Eskişehir Yolu 7. km. No:166 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

e) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı İhale Salonu (Giriş kat) 

Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

5- Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2596/1-1 
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DCS SİSTEMİ İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KARTI SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı “DCS sistemi için 3 

kalemde toplam 70 adet güç kaynağı kartının temini” işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” 

İhale kayıt numarası : 2019/110653 

Dosya No : 2019/12-MLZ-110653 

1-İdarenin 

a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. km. 

No:166 Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 6301777 (Mustafa BOZYİĞİT- Müdür 

Yrd.(G)) 

ç) Faks numarası : 0312 6301862 

2-İhale konusu işin adı, niteliği, 

    türü ve miktarı : “18 Mart Çan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı, “DCS sistemi için 3 kalemde 

toplam 70 adet güç kaynağı kartının temini” mal 

alımı işi. 

3-İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

b) Teslim tarihi/işin süresi : İşin süresi 350 takvim günüdür. 

4-İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

    satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Oda No: 824 

Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

c) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

ç) İhale tarih ve saati : 09.04.2019, saat 11:00 

d) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 09.04.2019 saat 11:00 ’a kadar; 

  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı 8. Kat Muhaberat Servisi 

Oda No: 821 Eskişehir Yolu 7. km. No:166 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

e) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı İhale Salonu (Giriş kat) 

Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

5- Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2597/1-1 
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TEKNİK SODA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019 / 121580  

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi :- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Ton Teknik Soda Alımı     

b) Teslim yeri : Yüklenici Deposu.  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 2019/Ağustos 

ayı sonuna kadar.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 29.03.2019 tarihi, saat 14:00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanları, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 29.03.2019 tarihi, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14  (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2535/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Amasya Merzifon (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi alanına 

ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Ankara Asfaltı 2. km Merzifon / AMASYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB Tevsii (42,42 ha) alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, 

yağmursuyu, Telekom altyapı şebekesi ve kamera 

sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Merzifon / AMASYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 12.624.718,15 TL 

f) Geçici Teminatı : 378.741,55 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/04/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 



16 Mart 2019 – Sayı : 30716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
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H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 

nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 

ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Amasya Merzifon (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ankara 

Asfaltı 2. km Merzifon / AMASYA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2527/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 

 2622/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 2605/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 

 2617/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 

 2618/1-1 

—— • —— 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2018 yılı kâr payı olarak 88 numaralı kupon 

karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Kâr payı, 18 Mart 2019 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde 

Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri 

tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 88 numaralı kupon bedelleri 18 Mart 2024 

tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır. 

Sayın pay sahiplerimize duyurulur. 2657/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2463/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2464/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 835)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 836)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 837)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 838)

YÖNETMELİKLER
–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik 
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve

İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında
Tebliğ

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




