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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve

işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak
niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, satış yetkilerine, tabi tutulacakları sı-
nav ve eğitim programları ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 20/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Bireysel emeklilik aracısı: Emeklilik sözleşmelerine aracılık eden gerçek kişiyi,
c) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça emeklilik gözetim

merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,
ç) Güvenli elektronik iletişim aracı: Kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks

gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemini,
d) İşveren: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini,
e) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına emeklilik şirketi nezdinde

bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,
f) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması hâlinde emeklilik gözetim merkezi tarafından

verilen ve mesleki yeterliliği gösteren belgeyi,
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g) Sınav: Mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla emeklilik göze-
tim merkezi tarafından düzenlenen bireysel emeklilik aracıları sınavını,

ğ) Sicil: Emeklilik gözetim merkezince tutulan Bireysel Emeklilik Aracıları Sicilini,
h) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler ve

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler
MADDE 4 – (1) Bireysel emeklilik aracısı olacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
b) 4632 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı

alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.
c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak.
ç) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak:
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak.
2) İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul

kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yöne-
timi ön lisans programlarından veya Bakanlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip
programlardan mezun olmak.

3) Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acen-
telerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Bakan-
lıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi iti-
barıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Bakanlıkça uygun
görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve
stajı başarıyla tamamlamış olmak.

d) Sınavda başarı göstermiş olmak.
(2) Şirket bünyesinde veya dışında, şirket adına katılımcı ve işverenlere sunulan emek-

lilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri iliş-
kileri ve benzer isimler altında yapanların da bireysel emeklilik aracısı olması gerekir.

Sınava ilişkin usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, 4 üncü maddedeki nite-

likleri taşımak kaydıyla, mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla emek-
lilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen sınava tabi tutulur.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde
belirtilen programlarda öğrenimine devam edenler de sınava girebilir. Bu kişiler için sınavın
geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıldır. Bu süre içinde me-
zuniyet belgesini emeklilik gözetim merkezine ulaştırmayan kişilerin sınav sonucu geçersiz
sayılır.

(3) Sınav ücreti, sınav başvurusuna ait duyurunun yapıldığı tarihte geçerli olan aylık
brüt asgari ücretin yüzde yirmi beşini geçmemek kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşü alınarak
emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenir.

(4) Başvuruların incelenmesi, sınavın kapsam ve koşulları ile sınavın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınarak emeklilik gözetim merkezi tarafından
hazırlanacak Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans, Satış Yetkisi ve Sicile İlişkin Esaslar

Lisans
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olanlara

emeklilik gözetim merkezince lisans belgesi düzenlenir. Lisans belgesinin içeriği, Bakanlığın
uygun görüşü alınarak emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenir.
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(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında sınava giren ve başarılı olan adayların,
sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde emeklilik gözetim merkezine baş-
vurarak lisans alması gerekir.

Satış yetkisi
MADDE 7 – (1) Sınavda başarılı olarak lisans alan kişiler, satış yetkisi almak suretiyle

faaliyete başlamak için sözleşmelerine aracılık edeceği şirket tarafından, emeklilik ürünlerine
ilişkin verilecek eğitimleri başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Satış yetkisi almak için şirket tarafından, aracılık yapacak kişiye ilişkin olarak aşa-
ğıdaki belgeler ile birlikte emeklilik gözetim merkezine başvurulur:

a) Başvuru tarihinden en fazla altı ay önce alınmış arşiv kaydı içeren adlî sicil belgesi.
b) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacağı şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin eği-

timlerini tamamladığına dair belge.
c) Yabancı uyruklular için çalışma izin belgesi.
(3) Bakanlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerleri nezdinde çalışan bireysel emek-

lilik aracıları, temsil ettikleri katılımcı veya işverenler için teklif alacakları şirketlerden ikinci
fıkranın (b) bendinde yer alan belgeyi almak kaydıyla, belge aldığı şirketlerden biri aracılığıyla
satış yetkisi başvurusu yapar.

Sicile kayıt ve izleme
MADDE 8 – (1) Lisans almaya hak kazanan kişiler, sicil numarası verilmek suretiyle

emeklilik gözetim merkezi nezdinde tutulan sicile kaydedilir.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, sicil kaydını elektronik ortamda tutar, günceller ve bi-

reysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine ilişkin altyapıyı
oluşturur ve işletir.

Satış yetkisi ve sicil numarasının kullanımı
MADDE 9 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı her

türlü iş ve işlemde ve Bakanlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede sicil numarasını
kullanır.

(2) Bireysel emeklilik aracısı, satış yetkisi ve lisansı olmaksızın emeklilik sözleşmesine
aracılık edemez ve satış gerçekleştiremez. Şirketler, bu konuda gerekli tedbirleri almakla yü-
kümlüdür.

(3) Bireysel emeklilik aracısı, şirket adına katılımcılarla yapacağı her türlü iş ve işlemde,
satış yetkisinin ve lisansının olduğunu tevsik edici bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(4) Sicile kayıtlı bireysel emeklilik aracısının şirketle yaptığı hizmet veya aracılık söz-
leşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu durum şirket tarafından yedi iş günü
içinde emeklilik gözetim merkezine iletilir. Bildirimin emeklilik gözetim merkezine ulaşmasını
müteakip iki iş günü içinde aracının satış yetkisi emeklilik gözetim merkezi tarafından iptal
edilir.

Sicile ilişkin diğer hususlar
MADDE 10 – (1) Sicil kaydına ilişkin veri tabanında yer alan bireysel emeklilik aracısı

hakkındaki lisans iptali ve diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak
şirketlerle paylaşılabilir.

(2) Emeklilik gözetim merkezi, kurumsal internet sitesinde, bireysel emeklilik aracıla-
rının lisans ve satış yetkisine ilişkin bilgilerin sorgulanabileceği bir sicil sorgulama hizmeti su-
nar. Bu hizmete ilişkin usul ve esaslar, Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları ve Yaptırımlar

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetine ilişkin çalışma esasları
MADDE 11 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, yapacağı her türlü tanıtım, pazarlama,

satış ve benzeri faaliyetinde ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uyar, yürüteceği iş ve işlemlerde
mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket eder, katılımcı ve işverenin hak ve
menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hâl ve davranış-
lardan kaçınır.
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(2) Bireysel emeklilik aracısı, katılımcının yaşı, gelir düzeyi ve beklentilerine göre, sis-
temin uzun vadeli yapısını da dikkate alarak katılımcıya gerekli bilgileri verir, uygun tavsiye-
lerde bulunur ve katılımcının istek ve talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan belgeleri düzenler.

(3) Bir şirketi temsil eden bireysel emeklilik aracısı, sadece bu şirket adına bireysel
emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunabilir.

(4) Bireysel emeklilik aracısı, 4632 sayılı Kanuna göre denetim yapmaya yetkili olan
merci ve kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt,
defter ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini doğrudan şirketle veya çalıştığı banka,
sermaye piyasası aracı kurumu, sigorta acentesi veya brokerinin şirketle tesis edeceği ilişki
çerçevesinde yürütebilir. Bu kurum ve kuruluşlar, bünyelerinde çalışan bireysel emeklilik ara-
cılarının bu Yönetmelikte yer alan esaslara uygun hareket etmesini sağlayacak tedbirleri al-
makla yükümlüdür.

(6) Bakanlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerleri nezdinde çalışan bireysel emek-
lilik aracıları, temsil ettikleri katılımcı ve işverenler için birden fazla şirketten teklif alabilir.

Tamamlayıcı eğitim programı
MADDE 12 – (1) Bireysel emeklilik aracısının, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve bece-

rilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen
ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına, ilk olarak lisans alma
tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılması gerekir.

(2) Tamamlayıcı eğitim programına katılım sağlamak, bireysel emeklilik aracısının so-
rumluluğundadır. Bununla birlikte, şirketler, emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları
şirket adına yapan bireysel emeklilik aracılarının tamamlayıcı eğitim programına katılımının
sağlanması konusunda gerekli tedbirleri alır. Emeklilik gözetim merkezi, her ayın on beşinci
gününe kadar tamamlayıcı eğitim programının ilgili dönemine katılım için son tarihi bir sonraki
ay içinde olan bireysel emeklilik aracılarına ilişkin listeyi, kurumsal internet sitesinde yayımlar.

(3) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan bireysel emeklilik aracısının satış yet-
kisi emeklilik gözetim merkezi tarafından iptal edilir.

(4) Bu şekilde satış yetkisi iptal edilen bireysel emeklilik aracısının satış yetkisini tekrar
alabilmesi için güncel tamamlayıcı eğitim programına katılması ve satış yetkisi başvurusunda
bulunması gerekir.

(5) Tamamlayıcı eğitim programının kapsamı, süresi, düzenlenme şekli ve benzeri hu-
suslara ilişkin usul ve esaslar Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirlenir.

Bireysel emeklilik aracısının yapamayacağı işler
MADDE 13 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya

benzeri adlar altında tahsilât yapamaz, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ve işveren
ile hiçbir para alışverişinde bulunamaz, katılımcı veya işveren adına aktarım işlemi yapamaz,
katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapamaz, katılımcıya belli bir getiri sağ-
lanacağına ilişkin yazılı veya sözlü hiçbir taahhütte bulunamaz, bu konuda yazılı veya sözlü
garanti veremez ve katılımcının sözleşmeden doğan diğer haklarını katılımcı adına kullanamaz.

Lisans iptali ve diğer yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Aşağıda yer alan hususların tespiti hâlinde bireysel emeklilik aracıları

hakkında bu madde kapsamında gerekli işlemler uygulanır:
a) Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmadığı tespit edilenlerin li-

sansı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir. İptal kararı, emeklilik gözetim merkezince
bireysel emeklilik aracısına ve varsa şirkete yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile
bildirilir.

b) Satış yetkisi olmadan işlem yaptığı tespit edilenler uyarılır. Aynı fiilin tekrarı hâlinde
bu kişilerin lisansı iptal edilir.

c) Satış yetkisini başkasına kullandıranlar ile yetkisiz kişilerce yapılmış satışları kendisi
yapmış gibi gösterdiği tespit edilenlerin lisansı iptal edilir.
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ç) 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin
lisansı, fiilin önemine ve sürekliliğine göre; üç aydan on iki aya kadar askıya alınır ve satış
yetkisi durdurulur. Lisansın askıya alınmasını gerektiren fiilin üç yıl içinde tekrarı hâlinde bi-
reysel emeklilik aracısının lisansı iptal edilir.

d) 13 üncü maddeye aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilenlerin lisansı iptal edilir.
e) Sicile kayıt için bu Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığı veya sonradan kay-

bettiği anlaşılanların lisansı iptal edilir.
f) Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapmış olduğu işlemlerden dolayı ilgili

Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilen bir ihbar veya şikâyet sonucunda, mahkûmiyetine
karar verilen ve bu kararı kesinleşen bireysel emeklilik aracısının lisansı iptal edilir.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemler uygulanmadan
önce ilgili kişilerin savunması, emeklilik gözetim merkezi tarafından alınır. Ancak, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılı bireysel emeklilik aracılığına engel suçlardan
mahkûmiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararının varlığının tespiti hâlinde savunma alınması
şart değildir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğinden itibaren bir ay içinde savunma
gönderilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. Savunmanın emek-
lilik gözetim merkezine ulaştığı tarihi veya savunma hakkından feragat edildiği hâllerde süre
bitimini müteakip bir ay içinde tamamlanan değerlendirmenin sonucu, emeklilik gözetim mer-
kezi tarafından Bakanlığa bildirilir. Evrakların eksiksiz olarak ulaşmasının ardından Bakanlık
tarafından nihai karar verilir ve emeklilik gözetim merkezine iletilir. Bakanlıkça verilen karar,
emeklilik gözetim merkezince bireysel emeklilik aracısına ve varsa ilgili şirkete yazılı veya
güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir.

(3) Lisansı iptal edilen bireysel emeklilik aracıları, lisans iptaline dair bildirimin ken-
disine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde açılacak sınavlara giremez. Birinci fıkranın
(a) bendine dayanarak gerçekleştirilen lisans iptali işlemleri için bu hüküm uygulanmaz.

(4) Kendi isteği ile meslekten ayrılan bireysel emeklilik aracılarının lisansı, aracının
veya bir şirketin adına aracılık yapan aracılar için ilgili şirketin emeklilik gözetim merkezine
yapacağı bildirime istinaden iptal edilir.

(5) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlar, güvenli elektronik iletişim araçları ile veya
yazılı olarak bireysel emeklilik aracısının emeklilik gözetim merkezine bildirdiği en son posta
adresine yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aracı Portalı
MADDE 15 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik aracılarının sınava

başvuru aşamasında kaydolacakları, sınav, sicil ve tamamlayıcı eğitime ilişkin olarak aracıların
ve şirketlerin iş ve işlemlerini yürütecekleri, sonuçları takip edecekleri, aracılar ve şirketler ile
her türlü bilgi alışverişinin sağlanacağı bir Aracı Portalı oluşturur.

(2) Bireysel emeklilik aracıları, lisans belgelerini Aracı Portalı üzerinden temin eder.
(3) Aracı Portalının oluşturulmasına ve kullanımına dair usul ve esaslar Bakanlığın uy-

gun görüşü alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-

reysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e)
bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis
edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına ka-
dar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”

“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis
edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına ka-
dar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az ol-
mamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2007 26458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2008 27087

2- 1/8/2009 27306

3- 17/12/2010 27788

4- 14/1/2011 27815

5- 19/10/2011 28089

6- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)

7- 21/11/2013 28828

8- 31/12/2013 28868

9- 13/5/2014 28999

10- 22/10/2014 29153

11- 2/4/2015 29314

12- 25/11/2015 29543

13- 27/9/2016 29840

14- 6/7/2018 30470

15- 15/8/2018 30510

16- 27/11/2018 30608

17- 11/1/2019 30652
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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 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya ya-

zılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan, 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren
geçerli olacak KİK024.0/Ç numaralı Ortaklık Tespit Belgesi standart formunun (4) numaralı
dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “serbest muha-
sebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, madde sonuna aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (12) numaralı dipnotunda yer alan
“zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edi-
lenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler toplu-
luğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) ben-
dindeki belgeyi de sunması zorunludur.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.1 inci maddesine bağlı (39) numaralı dipnotun ikinci
bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
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 29 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendinde yer alan “taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının ve bitirdiği iş miktarını” ibaresi “danışmanlık hizmet işleri ile ilgili
ciro tutarını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile ye-
dinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “taahhüt
altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı” ibaresi
“danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “ser-
best muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve onüçüncü fıkrasında yer alan “taahhüdü
altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal” ibaresi
“gerçekleştirdiği danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

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)

15- 16/3/2019 30716
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“b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin,”

“(3) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen bel-

ge sunulur.”

“(5) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dı-

şında, taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya

bitirilen danışmanlık hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal

tutarı” ibaresi “Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında ve aynı fıkranın

16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İha-

leleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile

değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak halinde yer alan “serbest muhase-

beci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ye-

minli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” ibaresi

“yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının

(c) bendinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen

işler için düzenlenen belgeler

MADDE 48/A – (1) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dı-

şında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme niteliğinde olması kay-

dıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-

luluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması du-

rumunda, bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu

gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde

kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin

usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.

(2) Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması,

ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler

herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen belgeyi kullanarak yeterlik kriterini sağlayan

yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin sonuna

kadar koruması zorunludur.
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(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge
(Standart Form-KİK040.3/D- Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt
Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit
Belgesi) aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 11 – 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.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK030.1/D numaralı Bilanço
Bilgileri Tablosundaki “/SM” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK030.2/D numaralı Danışmanlık Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu standart formu
eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan
KİK030.3/D numaralı Danışmanlık Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim
Olarak Yapılan İşler) standart formu eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK040.1/D numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibareleri ile “serbest muha-
sebeci veya” ibaresi ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danış-
manlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliğin 19 uncu maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Or-
taklık Tespit Belgesi standart formunun 4 numaralı dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan
KİK040.3/D numaralı Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında
Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
standart formu eklenmiştir.

MADDE 17 – 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
“serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, madde sonuna aşağıdaki (h) bendi ek-
lenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı ve
7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.5.1 maddesi ile bu maddeye bağlı (21) nu-
maralı dipnotta yer alan “danışmanlık hizmet işi” ibareleri “danışmanlık hizmet işleri ile ilgili
ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “serbest muha-
sebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci
maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.2 nci maddesine bağlı (7) numaralı ve 6.3. üncü madde-
sine bağlı (8) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 6.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.1 inci maddesine bağlı (30) numaralı dipnotun ikinci
fıkrasında yer alan 40.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına
Ait Tip Sözleşmenin 2.1 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendi ve bu bende bağlı (2.1) nu-
maralı dipnot, 2.2 nci maddesine aşağıda yer alan (g) bendi ve bu bende bağlı (6.1) numaralı
dipnot eklenmiştir.

“e) Elektronik tebligat adresi2.1”
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“2.1 İdare tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazıla-
caktır.”

“g) Elektronik tebligat adresi6.1”
“6.1 Yüklenici tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazı-

lacaktır.”
MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle Danışmanlık Hizmet Alımları İha-

leleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki
ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tev-
sik edilmesi” ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 9 uncu maddesinin diğer hükümleri ile diğer
maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 26 – 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

20- 16/3/2019 30716
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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 Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 9 – (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 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı Beyan

Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Formda yer alan “7.9, 7.10

ve 7.11 inci” ibaresi “7.9 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik

Eksiltmeye Davet Formunda yer alan “Kısmi teklife açık ihalede her kısım için ayrı davet

formu düzenlenecektir.” ibaresi ile “Kısmi teklife açık ihalede, zaman çizelgesi davet edilecek

istekliler yönünden diğer kısımlarda yapılacak eksiltme ile çakışmayacak şekilde düzenlene-

cektir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Standart Formun başlangıç bölümünde yer alan tab-

lodaki “kısım” ibaresi “kısım/kısımlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 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) bendi ile Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci

maddesinin (ğ) bendinde ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı

maddesi ile 7.1 inci maddenin (h) bendine bağlı olarak eklenen (5b) numaralı dipnotta yer alan

“serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci

maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci

maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci

maddesine bağlı (9) numaralı ve 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotlarında bulunan

“zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden

elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi

kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci

maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler

dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-

da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya

konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-

tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci

maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler

dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-

da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya

konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-

tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10 – 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)

10- 13/8/2018 30508

11- 16/3/2019 30716
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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 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını” ibaresi
“cirosunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile ye-
dinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçün-
cü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan
“taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tu-
tarının” ibaresi “hizmet işleri ile ilgili cironun” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde
yer alan “taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin pa-
rasal tutarı” ibaresi “hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiş, onbirinci fıkrasında yer
alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ondördüncü fıkrasında yer alan
“taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal”
ibaresi “gerçekleştirdiği hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

“b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin,”
“(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya

serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.”
“(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt

altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden
elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarı” ibaresi “Hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı fıkrasında ve aynı fıkranın
16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygu-
lama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile değiştirilen
ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak halinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeminli
mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” ibaresi “ye-
minli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest
muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.
“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen

işler için düzenlenen belgeler
MADDE 48/A – (1) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dı-

şında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme niteliğinde olması kay-
dıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
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195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması du-
rumunda, bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu
gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde
kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin
usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.

(2) Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması,
ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler
herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen belgeyi kullanarak yeterlik kriterini sağlayan
yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin sonuna
kadar koruması zorunludur.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge
(Standart Form-KİK027.1/H- Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt
Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit
Belgesi) aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 11 – 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.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.1/H numaralı Bilanço
Bilgileri Tablosundaki “/SM” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK025.2/H numaralı Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu standart formu eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan
KİK025.3/H numaralı Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Ya-
pılan İşler) standart formu eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK027.0/H numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile “serbest muhase-
beci veya” ibaresi ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29 uncu
maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Ortaklık Tespit Belgesi
standart formunun 4 numaralı dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan
KİK027.1/H numaralı Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında
Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
standart formu eklenmiştir.
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MADDE 17 – 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 “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (ı) bendi
eklenmiştir.

“ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 18 – 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
ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu bel-
geyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 21 – 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 “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 22 – 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) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zo-
rundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci mad-
desinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci mad-
desinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 25 – 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 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “serbest muha-
sebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 26 – 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 7.2 nci maddesine bağlı (10) ve 7.3 üncü maddesine bağlı
(11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 27 – 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 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 28 – 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 41.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”
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MADDE 29 – 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 “serbest muha-
sebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 30 – 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) ve 7.3 üncü maddesine bağlı
(11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 31 – 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 30.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 32 – 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 45.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Söz-
leşmenin 2.1 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendi ve bu bende bağlı (2.1) numaralı dipnot,
2.2 nci maddesine aşağıda yer alan (g) bendi ve bu bende bağlı (6.1) numaralı dipnot eklen-
miştir.

“e) Elektronik tebligat adresi2.1”
“2.1 İdare tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazıla-

caktır.”
“g) Elektronik tebligat adresi6.1”
“6.1 Yüklenici tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazı-

lacaktır.”
MADDE 34 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki ilişkinin ilk
ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi”
ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 9 uncu maddesinin diğer hükümleri ile diğer maddeleri
yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 35 – 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

27- 16/3/2019 30716
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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 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben-
dinde ve yedinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer
alan “taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal
satışlarının parasal tutarının” ibaresi “mal satışları ile ilgili cironun” olarak değiştirilmiş, aynı
fıkranın (b) bendinde yer alan “taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı” ibaresi “mal satışları ile ilgili ciro” olarak
değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış
ve onüçüncü fıkrasında yer alan “taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen
kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal” ibaresi “gerçekleştirdiği mal satışları ile ilgili
ciro” olarak değiştirilmiştir.

“b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin,”
“(3) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya

serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.”
“(5) Mal satışları ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt

altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen mal satışlarından
elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal
satışlarının parasal tutarı” ibaresi “Mal satışları ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında ve aynı fıkranın
16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile değiştirilen ve
18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak halinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeminli
mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” ibaresi “ye-
minli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uy-

gunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren
mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi du-
rumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması
istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda
yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalem-
ler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şart-
namesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune
alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi
yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin
idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme
muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.
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(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası
ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin
teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir
ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya
son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafın-
dan belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim
edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgi-
lerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde
tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve
yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir.
İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve
saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel
nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan
inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun
bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir.

(6) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ya-
pılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği
ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgi-
lerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fo-
toğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her
biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak
zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.
“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen

işler için düzenlenen belgeler
MADDE 48/A – (1) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dı-

şında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme niteliğinde olması kay-
dıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması du-
rumunda, bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu
gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde
kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin
usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.

(2) Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması,
ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler
herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen belgeyi kullanarak yeterlik kriterini sağlayan
yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin sonuna
kadar koruması zorunludur.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge
(Standart Form-KİK028.1/M- Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt
Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit
Belgesi) aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 16 – (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.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK026.1/M numaralı Bilanço
Bilgileri Tablosundaki “/SM” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK026.2/M numaralı Mal Satışları ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu standart formu eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan
KİK026.3/M numaralı Mal Satışları ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Ya-
pılan İşler) standart formu eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK028.0/M numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile “serbest muhase-
beci veya” ibaresi ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29 uncu mad-
desi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Ortaklık Tespit Belgesi stan-
dart formunun (4) numaralı dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan
KİK028.1/M numaralı Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında
Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
standart formu eklenmiştir.

MADDE 17 – 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
“serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (i) bendi ek-
lenmiştir.

“i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 18 – 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
ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 21 – 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 “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler içinden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 22 – 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) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (12) numaralı dipnotlarında bulunan “zo-
rundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesi-
nin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci maddesi-
nin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 25 – 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 “serbest muhase-
beci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 26 – 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
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Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) ve 7.3 üncü maddesine bağlı
(11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 27 – 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 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 28 – 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 41.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “serbest muhase-
beci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden
belge”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) ve 7.3 üncü maddesine bağlı
(11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi
kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumun-
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da, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tu-
tarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-7’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Söz-
leşmenin 2.1 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendi ve bu bende bağlı (3.1) numaralı dipnot,
2.2 nci maddesine aşağıda yer alan (g) bendi ve bu bende bağlı (7.1) numaralı dipnot eklen-
miştir.

“e) Elektronik tebligat adresi3.1”
“3.1 İdare tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazıla-

caktır.”
“g) Elektronik tebligat adresi7.1”
“7.1 Yüklenici tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazı-

lacaktır.”
MADDE 34 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yö-

netmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki ilişkinin ilk ilan
veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi”
ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 9 uncu maddesinin diğer hükümleri ile diğer maddeleri
yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 35 – 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

20- 16/3/2019 30716
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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 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben-
dinde ve yedinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “isteklinin” iba-
resinden sonra gelmek üzere “toplam” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “taahhüdü altında
devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tu-
tarının” ibaresi “yapım işleri cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer
alan “isteklinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplam” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer
alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen ya-
pım işlerinin parasal tutarının” ibaresi “yapım işleri cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı fık-
ranın ikinci cümlesinde yer alan “Yeterlik” ibaresi “İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) ben-
dinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik” olarak değiştirilmiş,
beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış ve onüçüncü fıkrasında yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin ger-
çekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal” ibaresi “gerçekleştirdiği yapım
işleri ciro” olarak değiştirilmiştir.

“b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.”
“(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belge-

lerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin ida-
rece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini
sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.
Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca
birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme ya-
pılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.”

“İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü
fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın
yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif
ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık mali-
yetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması duru-
munda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya is-
teklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması
gereklidir.”

“(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest mu-
hasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.”

“(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında
devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal”
ibaresi “Yapım işleri ciro” olarak değiştirilmiştir.

13 Haziran 2019 – Sayı : 30800                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu ve onbirinci fıkraları
ile dokuzuncu fıkranın 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci
maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak halinde yer alan “serbest
muhasebeci,” ibaresi ile onaltıncı fıkrasında yer alan “, ilgisine göre fiilen denetleme veya yö-
netme faaliyetlerinde bulunanların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “belgenin” ibaresi “iş
bitirme belgesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ye-
minli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” ibaresi
“yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g)
bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.
“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen

işler için düzenlenen belgeler
MADDE 48/A – (1) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dı-

şında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme belgesi niteliğinde olması
kaydıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler top-
luluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması du-
rumunda, bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu
gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde
kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin
usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.

(2) Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması,
ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler
herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen iş bitirme belgesini kullanarak yeterlik kriterini
sağlayan yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin
sonuna kadar koruması zorunludur.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge
(Standart Form-KİK031.4/Y- Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt
Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit
Belgesi) aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “iş
deneyim” ibareleri “iş bitirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 21 – (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.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/Y numaralı Bilanço
Bilgileri Tablosundaki “/SM” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK024.2/Y numaralı Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu standart formu eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan
KİK024.3/Y numaralı Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)
standart formu eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/Y numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile “serbest muhase-
beci veya” ibaresi ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci
maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Ortaklık Tespit Belgesi
standart formunun (4) numaralı dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.3/Y numaralı Ortaklık
Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile “serbest muhase-
beci veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan
KİK031.4/Y numaralı Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında
Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
standart formu eklenmiştir.

MADDE 17 – 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) ve (ı) bentlerinde
yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (j)
bendi eklenmiştir.

“j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şir-
ketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge”

MADDE 18 – 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 ve
7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu bel-
geyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 21 – 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) ve (g) bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddeye aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şir-
ketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge”

MADDE 22 – 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) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotlarında bulunan “zorun-
dadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu bel-
geyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu
maddesine bağlı (17) numaralı dipnotta bulunan 7.9.2.1.5., 7.9.3.3. ve 7.9.3.3.3 maddeleri ile
7.9.3.3.2. maddesinin birinci ve ikinci paragrafında yer alan “yapım işi” ibareleri “yapım işleri
ciro” olarak değiştirilmiş, 7.9.3.3.2. maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “yapım işi” iba-
resi “yapım işleri cirosu” olarak değiştirilmiş, 7.9.3.3.4. maddesinde yer alan “parasal tutarını
gösteren faturaların” ibaresi “ciro tutarını gösteren belgenin” olarak değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ve idarece
yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istendiği ihalelerde puanlamalar adayların ya-
pım işleri ciro tutarı üzerinden yapılacaktır. Öte yandan, bu ihalelerde yapım işleri cirosu için
belirlenen yeterlik kriterini Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasında
belirlenen oranlar çerçevesinde, yapım işleri ciro tutarı ve toplam ciro tutarı ile birlikte sağlayan
adaylar ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u kadar puan alacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3 üncü madde-
sinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 26 – 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) ve (ı) bentlerinde yer alan “serbest muha-
sebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şir-
ketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge”

MADDE 27 – 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) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11)
numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu bel-
geyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 28 – 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 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 29 – 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 41.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 30 – 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 Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan “serbest
muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
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“ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şir-
ketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge”

MADDE 31 – 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 Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (9) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (10)
numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu bel-
geyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 32 – 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 Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 33 – 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 Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında
veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam
teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 2.1 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendi ve bu bende bağlı (2.1) numaralı dipnot,
2.2 nci maddesine aşağıda yer alan (g) bendi ve bu bende bağlı (6.1) numaralı dipnot eklen-
miştir.

“e) Elektronik tebligat adresi2.1”
“2.1 İdare tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazıla-

caktır.”
“g) Elektronik tebligat adresi6.1”
“6.1 Yüklenici tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazı-

lacaktır.”
MADDE 35 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yö-

netmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki ilişkinin ilk ilan
veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi”
ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 7 nci maddesinin diğer hükümleri ile diğer maddeleri ya-
yımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 36 – 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

25- 16/3/2019 30716
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-

nunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı

ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkra-

sına dayanılarak hazırlanmıştır.

Konkordato gider avansı

MADDE 3 – (1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde

bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü teb-

ligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile

dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Konkordato gider avansı miktarı

MADDE 4 – (1) Talep eden;

a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gi-

deri,

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı

olan 650,00 Türk Lirası,

c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında ya-

pılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,

e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri

olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık

ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 350,00 Türk Lirası,

g) İflasa tabi olanlar yönünden 17.000,00 Türk Lirası iflas gideri,

toplamını avans olarak öder.

(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından

indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

Konkordato gider avansının iadesi

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra

talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik
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ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan

karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli

olarak gönderilir.

Gider avansının ikmal ettirilmesi

MADDE 6 – (1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama

sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 7 – (1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan kon-

kordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik oldu-

ğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem

yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 8 – (1) 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kon-

kordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 159)

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/10/2012 28431

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2017 30144
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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 8.4 üncü maddesinde yer alan “serbest muhasebeci veya” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10.1.2 nci maddesinde yer alan “serbest muhasebeci,” iba-

resi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10.2 nci maddesinde yer alan “taahhüt altında devam eden

veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları” ibaresi “ihale konusu iş ile ilgili ciroyu

gösteren standart forma uygun belgeyi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “iş or-

taklığı” ibaresinden önce gelmek üzere “idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren bel-

genin istendiği yapım işi ihaleleri hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10.3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11.2 nci maddesinde yer alan “SM,” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 18.7. maddesi eklenmiştir.

“18.7. Ortak girişimler tarafından sunulması gereken teminatlar

18.7.1. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi veya sözleşme imzalanması duru-

munda, toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına ve-

rilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş

deneyimini gösteren belgelerin yeterlik kriteri olduğu ihalelerde, ortakların yurt içinde veya

Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeleri kul-

lanmaları durumunda da aynı kural geçerlidir.

18.7.2. İş deneyimini gösteren belgelerin yeterlik kriteri olduğu ihalelerde, ortaklardan

herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan

ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin

uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen

oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur. Örneğin bir iş ortaklığının yüzde 30 his-

sesine sahip ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi için düzenlenen iş bitirme bel-

gesini kullanması ve ortaklığın 100 TL teminat sunma zorunluluğu olması durumunda, bu te-

minatın asgari 30 TL’lik kısmının ilgili belgeyi kullanan ortak tarafından karşılanması gerekir.

Benzer biçimde bir konsorsiyumun sınır değerin üzerindeki 1000 TL’lik toplam teklifinin 200 TL’lik

özel uzmanlık gerektiren kısmına teklif sunan özel ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir

yapım işi için düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması durumunda, sözleşmenin imzalanması

aşamasında verilmesi gereken 60 TL’lik kesin teminatın 12 TL’sini bu ortağın karşılaması zo-

runludur. Aynı örnekte 1000 TL’lik teklifin sınır değerin altında olması ve ihalenin yaklaşık

maliyetinin 1500 TL olması durumunda, yaklaşık maliyetin yüzde 9’u oranında verilmesi ge-

reken 135 TL’lik kesin teminatın 27 TL’sini anılan ortağın karşılaması zorunludur.”
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MADDE 7 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.
“Madde 22/A – Tüzel kişinin başkasının iş deneyimini gösteren belgesini kullanması

22/A.1. Belgelerin kullanımına ilişkin genel kural

4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde, iş deneyimini gösteren belgeler kural olarak
doğrudan belge sahibi tarafından kullanılabilir. Ancak aday veya isteklinin tüzel kişi olması
durumunda ve belirli koşullar altında başkasının belgesinin kullanılması mümkündür.

22/A.2. Yurt içinde veya Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında gerçekleştirilen

işler için düzenlenen belgeler

Yurt içinde veya Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyimini gösteren belgeler, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak ola-
cakları tüzel kişilerin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve bu sürede
4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda tem-
sile ve yönetime yetkili olmaları kaydıyla kullanılabilir. Bu durumda anılan şartların her ihalede
aranması ve teminat süresi sonuna kadar korunması zorunludur.

22/A.3. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında

gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler

22/A.3.1. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçek-
leştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme niteliğinde olanlar, ancak İhale
Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uyarınca kullanılabilir. Anılan belgelerin belge
sahibi dışında bir tüzel kişi tarafından kullanılabilmesi için;

a) Belge sahibi ile belgeyi kullanan aday veya istekli arasındaki hukuki ilişkinin
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası ge-
reğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu niteliğinde olması,

b) Anılan hukuki ilişkinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az 1 yıldır kurulu
bulunması ve tescil edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde kul-
lanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin usu-
lüne uygun biçimde yapılmış olması,

c) Belgeyi kullananın hakim şirket; belgesi kullanılanın bağlı şirket niteliğinde olması,
ç) Uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan ilgili standart form kullanılarak bu duru-

mun tevsik edilmesi gerekmektedir.
22/A.3.2. Uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddeleri ve bu Tebliğin 22/A.3.1. mad-

desinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerin iş denetleme, iş yönetme,
iş durum belgesi olması; şirketler topluluğuna dayanan hukuki ilişkinin pay çoğunluğu olmak-
sızın oy haklarının çoğunluğu, yönetim organında karar alma çoğunluğu veya hakimiyet söz-
leşmesine dayanması durumunda belge sahibinin ortağı tarafından kullanılması mümkün de-
ğildir.

22/A.3.3. Tüzel kişinin başkasının iş deneyim belgesini kullanması konusuna ilişkin
örnek aşağıda yer almaktadır:

Z Şirketi, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre bir sermaye şirketi olup sermayesinin
yüzde 60’ı A gerçek kişisine, yüzde 40’ı ise B gerçek kişisine aittir. Öte yandan Kanun kapsa-
mındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi için düzen-
lenen bir iş bitirme belgesi sahibi olan Y şirketinin 10 birim payının 7 birimi Z Şirketine aittir.

13 Haziran 2019 – Sayı : 30800                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Aktarılan hukuki ilişki çerçevesinde Z Şirketi bizzat kendisine ait olan belgelerin dı-
şında, mevzuatta öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla, kendisinin yarıdan fazla his-
sesine sahip A gerçek kişisinin yurt içinde veya Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgesini kullanabilir. Ayrıca Z Şirketi pay ço-
ğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisinde olduğu Y Şirketinin hakim ortağı
olduğu için bu şirketin Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesini de kullanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 36.1 inci maddesinin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırıl-
mış ve maddenin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde idarece
yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin sunulması gerektiği yönünde düzenleme ya-
pılması durumunda, aday veya isteklilerce Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
ekinde yer alan standart formlara uygun olarak düzenlenen belgelerin sunulması gerekmektedir.
Bu belgelerin, ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.

İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait yapım işleri
faturaları üzerinden düzenlenecek olan anılan belgelerde, fatura bulunmayan yıllara ait yapım
işleri ciro tutarı sıfır olarak belirtilecek ve yapım işleri cirosu bulunan ve bulunmayan yılların
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Örneğin; 2019
yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede sunduğu Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosunda
2017 yılı yapım işleri cirosu sıfır olarak belirtilen ancak 2018 ve 2016 yıllarına ait yapım işleri
cirosu bulunan bir isteklinin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının tespiti için isteklinin
2017 yılı cirosu sıfır olarak kabul edilerek, 2018-2017-2016 yılları üzerinden son üç yılın or-
talaması dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Öte yandan, bu ihalelerde yapım işleri cirosunun asgari tutarını sağlayamayan aday veya is-
teklinin, söz konusu asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam cirosunun;

Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre
yapılan ihalelerde teklif ettiği bedelin % 40’ından,

Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci
maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında yaklaşık ma-
liyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından,

Az olmaması koşuluyla aday veya isteklinin yapım işleri ciro kriterini sağladığı kabul edile-
cektir. İş hacmine ilişkin yeterlik kriterini bu şekilde sağlayacak olan aday veya isteklinin top-
lam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gerekmek-
tedir.

Örneğin; açık ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katının üzerinde olan
bir ihalede, 200 milyon TL tutarında teklif vermiş olan bir istekli, yapım işleriyle ilgili olarak
sahip olması gereken asgari ciro tutarı olan 30 milyon TL’yi sağlayamadı ise isteklinin yapım
işleri cirosunun bu tutarın yarısına tekabül eden 15 milyon TL’den az olmaması ve isteklinin
toplam cirosunun teklif bedelinin % 40’ına tekabül eden 80 milyon TL’den az olmaması ha-
linde, istekli iş hacmine ilişkin istenen kriteri sağlamış kabul edilecektir.

Benzer şekilde, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık maliyetin % 15’i ile
% 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın 50 milyon TL olduğu bir ihalede, aday bu asgari
tutarı sağlayamadı ise adayın yapım işleri cirosunun bu tutarın yarısına tekabül eden 25 milyon
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TL’den az olmaması ve adayın toplam cirosunun idarece belirlenen tutarın iki katına tekabül
eden 100 milyon TL’den az olmaması halinde, aday iş hacmine ilişkin istenen kriteri sağlamış
kabul edilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 43.1 inci maddesinde yer alan “SM,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 44.1 inci maddesinde yer alan “SM,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 45.1.13.6 ncı maddesinde yer alan “SM,” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki 53.4 maddesi ek-
lenmiştir.

“53.4. Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası
53.4.1. İdarelerce, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerinin iha-

lelerinde, ön yeterlik veya idari şartnamenin katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin
“İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, “yapı
müteahhitliği yetki belgesi numarası”na yer verilmesi gerekmektedir.

53.4.2. Bu durumda, aday veya isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili
mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim
Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilme-
miş) olması şartı aranacak olup, ilgili mevzuatında tanımlanan yetki belge grubu ve diğer hu-
suslar yönüyle değerlendirme yapılmayacaktır.

53.4.3. İdarece;
a) Son başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday veya isteklilerin,
b) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ekonomik açıdan en avantajlı tek-

lif ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin,
c) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin,
YAMBİS’e kayıtlı olduklarının ve kayıtlarının aktif durumda olduğunun EKAP üze-

rinden veya https://yambis.csb.gov.tr internet adresinden teyit edilerek, buna ilişkin belgelerin
ihale işlem dosyasında saklanması gerekmektedir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 72.6 ncı maddesinde yer alan “SM,” ibareleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 79.2.2.7 nci maddesinde yer alan “SM,” ibaresi yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 13 – (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.”

MADDE 16 – Bu Tebliğin 7 nci maddesiyle Kamu İhale Genel Tebliğine eklenen
22/A/3.1. maddesinde yer alan “Anılan hukuki ilişkinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru
en az 1 yıldır kurulu bulunması ve tescil edilmesi;” ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 7 nci
maddesinin diğer hükümleri ve diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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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

30- 16/3/2019 30716
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4895 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYALARINDA BULUNAN  

KAFETERYALARIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 

 
 5213/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhalenin konusu: 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesinde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu 

ile kiralanması. 

İhale konusu taşınmazın niteliği: 

2809 nolu parsel toplam 323,700 m²’lik alana sahip olup parselin etrafı dikenli telle 

çevrilidir. Ayrıca depoya ulaşımı sağlayan toprak yol da sağlı sollu olarak dikenli telle koruma 

altına alınmıştır. Girişte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. 248 m²’lik depo iki 

kısımdan oluşmakta olup, tek katlıdır. Ana depo, yaklaşık 180 m² yüzölçümünde, diğer depo ise, 

yaklaşık 68 m² yüzölçümünde ve 3 adet ayrı bölümden oluşmaktadır. 

İhale konusu taşınmazın yeri: 

Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, Şehitkamil/GAZİANTEP 

İhale konusu taşınmazın miktarı: 

Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo. 

İhale yeri ve usulü: 

Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 24/06/2019 günü, saat 

14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Dögol Cad. No: 2 PK: 06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, 

Kapalı Teklif Usulü (Sonrasında ihale komisyonu gerekli görmesi halinde açık artırma veya 

pazarlık usulü ile ihaleye devam edebilir) ile kiralanacaktır. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: 

İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Dögol Cad. 

No: 2 PK: 06330 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) adreslerinde mesai saatleri içerisinde 

görülebilecek ve 300 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir. 

Tekliflerin sunulacağı yer: 

İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 24/06/2019 günü saat 14:00’a kadar Makina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Dögol 

Cad. No: 2 PK: 06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine “alındı belgesi” 

karşılığında verebileceklerdir. 

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler: 

İhale konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 194.000 TL+ KDV’dir. Geçici 

teminat tutarı 38.800 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12’si oranında 

olacaktır. 
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İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları: 

İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak 

sunulacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks 

numarası, elektronik posta adresi. 

b) Kurumun taşınmaz satış, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan; 

1) Gerçek kişiler için; ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişiler için; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; 

1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. 

e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin ihale 

veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kişinin 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale 

veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi. 

g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge. 

ğ) Yer görme belgesi. 

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 4445/2-2 
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OTEL (ÇELİKHAN) VE MÜŞTEMİLATLARI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi, Çiftehan Köyü 166 ada, 3 nolu 

(6.628,56 m²) parselde kayıtlı arsa- kargir otel vasıflı (Turizm Tesis Alanı imarlı) taşınmaz 

içerisinde bulunan Bay/Bayan Termal Havuzlar,1 Adet Büyük camekanlı havuz, 1 adet SPA 

merkezi, 2 adet toplantı salonu, 2 adet VİP Türk hamamı, 1 adet Türk hamamı, 2 adet çay 

salonu,1 adet restoran, 1 adet çocuk oyun salonundan oluşan 107 odalı, 290 yatak kapasiteli otel 

(Çelikhan) ile Kür Merkezi ve 9 adet özel banyodan oluşan otel ve müştemilatları 10 yıl müddetle 

kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 1.400.000,00.-TL. (birmilyondört 

yüzbintürklirası) olup, geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen kira bedelinin % 3’ ü 42.000,00-TL. 

dir. 

İhale 26.06.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi 

Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından 

yapılacaktır. 

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 

2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü(Şerif Ali Sok. Kışla 

Geçidi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir. 

1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 26.06.2019 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu 

Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza 

karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

İhaleye iştirak edecek olanların; 

1-) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

2-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

3-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti, 

4-)Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi, 
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6-) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili 

meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

Belgesi, 

7-)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

8-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

9-) 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

10-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 42.000,00-TL. tutarında geçici 

teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı), 

11-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 1.000,00.-TL'lik banka makbuzu, 

12-) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış belge, 

13-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış belge, 

14-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname, 

15-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı 

taahhütname, 

16-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile 

hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname, 

17-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır, 

18-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14, 

15,16,17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

19-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmez. 

İlan olunur. 5169/1-1 
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KONGRE MERKEZİ, SOSYAL TESİS, KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ  

YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 156 ada 50 

ve 51 parsel içerisinde bulunan kayıtlı bulunan 47.000,00 m2’lik alanda "Kongre Merkezi, Sosyal 

Tesis, Kültür ve Eğitim Merkezi" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 

yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 

a) Onikişubat Belediye Başkanlığı 

b) Akçakoyunlu mah. Şekerdere Cad. No:8 Onikişubat/Kahramanmaraş 

c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 - 0344 212 46 54 

2) İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı 

Mahallesi, 156 ada 50 ve 51 parsel içerisinde bulunan 47.000,00 m2’lik alanda " Kongre Merkezi, 

Sosyal Tesis, Kültür ve Eğitim Merkezi " inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve 

süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir. 

3) İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı 

Mahallesi, 156 ada 50 ve 51 nolu parsel içerisinde 47.000,00 m2 alan üzerinde Belediyemizce 

hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak Kongre Merkezi, Sosyal Tesis, Kültür ve 

Eğitim Merkezi tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin 

imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm 

maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) " Kongre Merkezi, Sosyal Tesis, 

Kültür ve Eğitim Merkezi " inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve süre 

sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir. 

4) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; 

 

Aylık Kira Bedeli 

(4.200,00 TL üzerinden Toplamda 348 aylık Kira) 

1.461.600,00 TL 

(Birmilyondörtyüzaltmışbirbinaltıyüz TL) 

Geçici Teminat Tutarı 

(348 aylık Kira Bedeli Üzerinden) 

43.850,00 TL 

(Kırküçbinsekizyüzelli TL) 

 

5) İhalenin Yeri ve Zamanı: 

a)Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu mah. Şekerdere Cad. No:8 Onikişubat/Kahramanmaraş 

adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında 

b) Tarihi ve Saati: 27/06/2019 Perşembe günü - saat 14:00 

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale 

şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No: 18 

adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek 

ve temin edebilecek olup 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait 

Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 

Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz 

edilerek de aynı adresten temin edilebilir. 

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 27/06/2019 Perşembe günü saat 12:00 

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ 

Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale 

Birimi 



13 Haziran 2019 – Sayı : 30800 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 

Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile 

birlikte, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim 

beyannamesi vermesi. 

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

ı) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin 

(TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka 

dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat 

mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat 

miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır.  

j) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. 

k) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin 

alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5170/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

30/05/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemize akademik 

personel alımı ile ilgili ilanda; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası İşletmecilik ve 

Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı için ilan edilen 1 (bir) adet 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun ilanı, İPTAL edilmiştir.  

İlan olunur. 5190/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
 5191/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
 5192/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
 5195/1-1 

—— • —— 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birime öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

2019 - 119 

YABANCI 

DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

YABANCI 

DİLLER 

BÖLÜMÜ 

YABANCI 

DİLLER 

ANABİLİM 

DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Yüksek lisans ve 

doktora derecelerini 

Japon Dili ve 

Edebiyatı alanında 

almış olmak. 

Yükseköğretimde en 

az 5 (beş) yıl ders 

vermiş olmak. 

 5131/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Daru'l-Hadis İslami İlimler Eğitim ve İlmi Araştırmalar Vakfı 

VAKFEDENLER: MAHIEDDIN AVVAMA 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2019 tarihinde kesinleşen, 31.01.2019 

tarihli, E:2018/363, K:2019/32 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, ekonomik ve kültürel dayanışma ve kalkınma alanlarında 

faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel eğitim, ekonomik ve 

kültürel araştırma ve proje faaliyetlerini desteklemek ile vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000- TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: MOHAMAD AVVAMA, MAHIEDDIN AVVAMA, ABDÜS 

SAMET KOÇAK 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetince belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5172/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Marmara Elazığlılar Vakfı (MAREL VAKFI) 

VAKFEDENLER: Mahmut Kahraman, Fikret Ersan Talu, Ramazan Yıldırım, Şaban 

Polat, Mehmet Akbulut. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.05.2019 tarihinde kesinleşen, 

07.03.2019 tarih ve E.2018/418, K.2019/74 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Elazığ ve Elazığlı vatandaşlar öncelikli olmak üzere Türkiye’de ki 

Elazığlıların ve diğer vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, maddi ve manevi yönden kalkınmasını 

amaç edinmiştir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 474 Ada ve 1 

Parselde bulunan 8 bağımsız bölümdeki gayrimenkuldür. 
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YÖNETİM KURULU: Mahmut Kahraman, Fikret Ersan Talu, Ramazan Yıldırım, Şaban 

Polat, Mehmet Akbulut, Mahmut Demirelli, Gürbüz Böler. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5173/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hayır ve Bereket Vakfı. 

VAKFEDENLER: Kadir SAYIM. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/05/2019 tarihinde kesinleşen 

25/03/2019 tarihli ve E:2018/34, K:2019/105 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun eğitim seviyesini daha ileriye taşımak vesilesiyle bütün 

fertleri eğitimli, kültürlü, ilim, irfan ve hikmet sahibi, ruhen ve bedenen sağlıklı ve sosyal huzura 

katkı sağlayan bir toplum oluşmasına yönelik, örgün ve yaygın, hayatın her alanında insanların 

ihtiyaç duyduğu, ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede eğitim ve öğretim kurumları açmak 

ve senette belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı vakfın Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır 

kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5174/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı 

VAKFEDENLER: Mustafa Yağcı, Beytullah Köylüoğlu, Mehmet Kırbıyık, Mahmut 

Alan, Mustafa Gözneli, Füsun Akkoyunlu, Meltem Canpolat, Melek Göksu Erdeğer, Penbe 

Orhan, Güner Metin, Nesli Bülbül, Mehmet Durmaz, Ahmet Fatih Kap, Rabia Akyol 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Selçuklu-KONYA 
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VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2019 tarihinde kesinleşen, 07.03.2019 tarih 

ve 2018/422 E. 2019/80 K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Otizmli ve yaygın gelişim bozukluğu olan bireylerin eğitim, sağlık, 

rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için olabildiğince erken teşhis imkanı 

sunulmasını sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU:, Mustafa Yağcı, Mehmet Kırbıyık, Mahmut Alan, Beytullah 

Köylüoğlu, Mustafa Gözneli 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kalan mal varlığının vakıf senedinde 

gösterilen amaçlarına en yakın bir vakfa devredilmesine Mütevelli Heyet karar verir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5175/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Şahin KIRDEMİR, Gaye AKYILDIZ. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.05.2019 tarihli kesinleşme şerhi ve 

18.04.2019 tarihli E:2018/725, K:2019/202 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için 

mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere çeşitli 

kurumlarda görev yapan şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine çocuklarına eğitim, 

öğretim, kültürel, ekonomik ve sosyal destek olabilmek ve senette belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Şahin KIRDEMİR, Gaye AKYILDIZ, Üzeyir TERMELİ, 

Erdoğan KÜÇÜK, Metin İYİCİ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin kararlaştıracağı 

benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5176/1-1 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin eğitim–

öğretim ve araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip 

gemide 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 

istihdam edilmek üzere, 1 (bir) adet Gemi Adamı (Kaptan) pozisyonunda sözleşmeli personel 

alımı yapılacaktır. 

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire 

Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan edilen pozisyon için başvuru ve belge şartını sağlayan aday sayısının birden fazla 

olması halinde, kazanan aday noter huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 

atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 

bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 

2- En az Lise ve dengi okul mezun olmak, 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

4- Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak, 

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli 

personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi 

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli 

personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak, 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.) 

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka 

idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.), 

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır), 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir), 

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak 

alınabilir), 

6- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir), 

7- Başvurulan pozisyon için aşağıda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare 

tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.), 

A. Sahip Olunması Gereken Belgeler: 

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Kaptan Yeterliliğinde 

“Gemi Adamı Sertifikası”, 
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2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, Genel Telsiz Operatör 

Yeterliliği Belgesi (GOC, GMDSS General Radio Oparator) 

3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW 

belgeleri; 

a) Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi, 

b) Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi/ECDIS, 

c) Köprü Üstü Kaynak Yönetimi/BRM Belgesi, 

ç) Radar Gözlem ve Pilotlama Eğitimi Belgesi, 

d) Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi, 

e) Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi, 

f) Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi, 

g) Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi, 

ğ) İlk Yardım Eğitimi Belgesi, 

h) Otomatik Radar Pilotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Belgesi, 

ı) İleri Yangınla Mücadele Belgesi, 

i) Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi, 

4. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak. 

B. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla; 

1. En az on iki (12) ayı uluslararası sefer yapan gemilerde olmak üzere toplam en az yirmi 

dört (24) ay deniz tecrübesine sahip olmak. 

2. Römorkör, Ro-Ro, Katamaran, feribot ve deniz otobüsü gemilerinde gemi kaptanlığı 

yapmış olmak. 

-Türk bayraklı gemilerde çalışmış olanlar; Liman Başkanlığından alacakları 

hizmet/personel belgesi ile, 

-Yabancı bayraklı gemilerde çalışmış olanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat/hizmet 

belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden alacakları bu hizmetleri kanıtlayan yurt dışı giriş-çıkış 

bilgilerini gösteren belge ile belgelendireceklerdir. 

 5132/1/1-1 

—— • —— 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı 

ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım 

yapılacaktır. 
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BİRİMİ UNVANI ADEDİ 
PUAN 

TÜRÜ 
ARANAN NİTELİKLER 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Sağlık 

Teknikeri 
8 KPSSP93 

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Sağlık 

Teknikeri 
2 KPSSP93 

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez 

Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Sağlık 

Teknikeri 
5 KPSSP93 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 

programından mezun olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Hemşire 3 KPSSP94 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

 

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire 

Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 

atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 

bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 

1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire 

unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları, 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli 

personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi 

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli 

personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak, 

BAŞVURU İÇİN GE REKLİ EVRAKL AR:  

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.) 

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka 

idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.), 

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır), 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir), 

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak 

alınabilir), 

6- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir), 

7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi, 5132/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 13 Haziran 2019 – Sayı : 30800 

 

 
 5143/1-1 

  



13 Haziran 2019 – Sayı : 30800 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

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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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 5150/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 5220/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik
–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 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
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


