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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan “teknik şartname dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.M/Ç numaralı Çerçeve

Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formu, KİK002.H/Ç numaralı Çer-

çeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formu ve KİK002.Y/Ç nu-

maralı Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formu standart form-

larının 7.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddelerin (4) numaralı dipnot-

ları yürürlükten kaldırılmıştır.

“7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üze-

rinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.0/Ç numaralı Çerçeve

Anlaşma İçin İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satır-

dan sonra gelmek üzere “Yaklaşık maliyet :” ve “Sınır değer :” ibareli satırlar, “Toplam teklif

sayısı :” ibareli satırdan sonra gelmek üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır ek-

lenmiştir.



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.1/Ç numaralı Münferit

Sözleşme İçin İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli sa-

tırdan sonra gelmek üzere “Yaklaşık maliyet :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e ekteki KİK022.1/Ç numaralı Kesin Kefalet

Senedi ve KİK022.2/Ç numaralı Avans Kefalet Senedi standart formları eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayım-

lanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile bu maddenin (3) numaralı dipnotu yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya du-

yurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönet-

melik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3

ve 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili

maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 16/3/2011 27876

3- 8/9/2011 28048

4- 14/11/2012 28467

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/8/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 29/11/2016 29903

12- 25/1/2017 29959

13- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)
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Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin yedinci

fıkrasında yer alan “sunulan belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu belgelerde

yer alan bilgilerin” ibaresi eklenmiş, “temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi” ibaresi

“temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi” olarak değiştirilmiş ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve ye-

terlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci mad-

desinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler

tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu

durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, su-

nulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi

teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak

tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler

hariç, yurt dışında yapımla ilgili danışmanlık hizmet işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek

kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülke-

deki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından iş bitirme belgesi

düzenlenebilir. Bu kapsamdaki iş bitirme belgesinin düzenlenmesinde, bu Yönetmelik eki Ek-

1’de yer alan KİK031.1/D İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) standart formu esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiştir.

“Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt

dışında kamu veya özel sektöre taahhütte bulunan Türk vatandaşı gerçek kişi ile Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi yüklenicileri, 42 nci maddenin beşinci fıkrası uyarınca

yapacakları iş bitirme belgesi başvurularında başvuru dilekçelerine iş alındı belgesi, sözleşme,

varsa kabul tutanağı ve gerekli görülen diğer belgeleri ekleyeceklerdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “Gerçek kişilere” ibaresi “42 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen haller hariç

olmak üzere, gerçek kişilere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci

maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından ve-

rilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e ekteki KİK029.1/D numaralı Geçici Ke-

falet Senedi, KİK029.2/D numaralı Kesin Kefalet Senedi, KİK029.3/D numaralı Avans Kefalet

Senedi, KİK041.0/D numaralı Sunulmayacak Belgeler Tablosu standart formları eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK021.0/D numaralı İhale Ko-

misyonu Kararı standart formundaki tabloda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gel-

mek üzere “Yaklaşık maliyet :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“8.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-

gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-

gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin

şartlar aranmaz.

8.7.1.2. Adaylar tarafından,  8.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik

kriterlerine ilişkin belgeler, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi

şartıyla başvuru zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değer-

lendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP

veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet

sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tab-

losunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde

ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.5.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış

ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“6.5.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-

gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-

gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin

şartlar aranmaz.

6.5.1.2. İstekliler tarafından, 6.5.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik

kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin

ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda

gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik

kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda

yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-

rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler

esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir

kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurul-

ması gerekmektedir.”

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE         19 Haziran 2018 – Sayı : 30453 (Mükerrer)



MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 27.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-

ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş

tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-

lidir.”

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 duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı

tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yü-

rürlüğe koyan Yönetmeliğin 2, 3, 4 ve 7 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru

tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 13 – 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)
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Kamu İhale Kurumundan:
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan
“sorgulanır.” ibaresi “sorgulanarak teyit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin ba-
şına “Kurum tarafından idarelere,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan “aday, istekli ve istekli olabileceğe” ibaresi ile dördüncü cümlesinde yer alan “aday, istekli
ve istekli olabileceklere” ibaresi “ilgililere” olarak değiştirilmiş, üçüncü cümlesinde yer alan
“İdarelerce,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “banka-
lardan alınır.” ibaresi “kuruluşlardan alınır.” şeklinde, “banka” ibareleri “kuruluş” şeklinde de-
ğiştirilmiş, “fiziki ortamda” ibaresinden önce gelmek üzere “ıslak imza kullanılmak suretiyle”
ibaresi ve fıkranın sonuna “Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş mer-
kezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fık-
raya uygun olarak alındığı kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/EKAP-M numaralı
Açık İhale Usulü İlan Formu standart formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı maddenin (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden be-
delsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üze-
rinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartna-
menin 4.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (2) numaralı dipnotu yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye e-teklif ve-
recek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartna-
menin 6.3 üncü maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartna-
menin 13.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname Ek-1’deki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.2/EKAP numaralı Do-
küman Satın Alındığına İlişkin Form standart formu yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/EKAP-M numaralı
İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gel-
mek üzere “Yaklaşık maliyet :” ibareli satır ve “Toplam teklif sayısı :” ibareli satırdan sonra
gelmek üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı
Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formu standart formu Ek-2’deki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.4B/EKAP numaralı
Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu stan-
dart formu başlığı ile birlikte Ek-3’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-H numaralı
Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif
Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-4’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-M numaralı
Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mek-
tubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-5’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı
Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form standart formu
Ek-6’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, Ek-7’deki KİK022.B/EKAP numaralı
Elektronik Eksiltmeye Davet Formu standart formu eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe
koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarih-
lerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12 nci maddeleri yayımı tarihinden
30 gün sonra, 18 inci maddesi 1/11/2018 tarihinde, 10, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri
2/1/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – 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
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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 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“teknik şartname dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “su-
nulan belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu belgelerde yer alan bilgilerin” iba-
resi eklenmiş, “temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi” ibaresi “temin edilebilmesi veya
bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve ye-
terlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci mad-
desinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler
tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu
durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, su-
nulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi
teklife açık ihalelerde her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak
tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir.

“İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından ve-
rilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yaklaşık
maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
öngörülen üst limit tutarının” ibaresi “yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen
eşik değerin yarısının” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “beyan ettikleri belge-
lerden,” ibaresinden önce gelmek üzere “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ek-
lenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan mad-
deye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri
tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.”

“(12) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına
uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan ya da on
birinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan istekliler hakkında,
Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik ihale
MADDE 59/A – (1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkra-

sının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu mad-
deye uygun olarak yapılabilir.
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(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar
teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale
komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik
Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak
Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve
EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci madde-
sinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan
isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama is-
tenilmeksizin reddedilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır
ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin
ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde
teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik
bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;
anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, ye-
terlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki temi-
natların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde
yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;
anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, ye-
terlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazır-
landıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum
kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik
kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi
ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler
için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edileme-
yenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu de-
ğerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme
dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması
öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci madde-
sinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi
ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici bel-
geleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gü-
nünden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve
belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak
geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve
yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bı-
rakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi
tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci madde-
sinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine
sunmayan ya da onbirinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan
istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.
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(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler,
bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında fark-
lılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçer-
liliği etkilenmez.”

“Elektronik eksiltme
MADDE 59/B – (1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, hizmet alımı yolu ile

ihale edilen danışmanlık hizmet alımları hariç olmak üzere; açık ihale veya belli istekliler ara-
sında ihale usulleri ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenil-
meksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden,
sayılan usuller ile yapılan diğer ihalelerde ise yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik
eksiltme yapılabilir.

(2) Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(3) Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir.

(4) Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir ancak e-anahtar gönderilmez.
e-teklifte, yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı
kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir.

(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
ması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıkla-
nır.

(6) Davetin gönderildiği tarihten itibaren iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üze-

rinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli
sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açık-
lanmaz.

(8) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belir-
lendiği ihalelerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre
sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya
ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kulla-
nılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(9) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez ve turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli,
sonraki turlarda da teklif veremez.

(10) Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle
tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son tek-
lifler üzerinden yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan

istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/H numaralı Açık İhale

Usulü İlan Formunun, KİK002.3/H numaralı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin
(a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formunun, KİK002.4/H nu-
maralı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle
Yapılan İhale İlanı Formunun 7.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
delerin (2) numaralı dipnotları yürürlükten kaldırılmıştır.
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“7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üze-
rinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK018.0/H numaralı İhale Ko-
misyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gelmek üzere
“Yaklaşık maliyet :” ve “Sınır değer :” ibareli satırlar, “Toplam teklif sayısı :” ibareli satırdan
sonra gelmek üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e ekteki KİK024.4/H numaralı Geçici Ke-
falet Senedi, KİK024.5/H numaralı Kesin Kefalet Senedi, KİK024.6/H numaralı Avans Kefalet
Senedi, KİK029.0/H numaralı Sunulmayacak Belgeler Tablosu standart formları eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik
şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı maddenin (3)
numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler
esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir
kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurul-
ması gerekmektedir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11 inci maddesinin başlığı “Teklif ha-
zırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” olarak değiştirilmiş ve aynı mad-
denin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası
olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bağlı mülga 26 numaralı dipnot aşağıdaki şe-
kilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 21 - Elektronik eksiltme 26

20.1……………………………………………………………………………………”
“26 Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

yazılacaktır.
İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak

üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik
eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya
fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi ha-
linde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.
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“21.1. Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönet-
meliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve
davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren
en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler,
en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde
yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile bir-
likte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her
aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun
olanı seçilecektir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-

pılması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açık-
lanır.

21.8. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde,
yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

21.9. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu
gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalan-
ması zorunludur.””

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
masının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca
elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yalnızca
fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme,
aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci
madde uyarınca gerçekleştirilir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1
inci maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç
ihale dokümanı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1
inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler ek-
lenmiştir.

“7.9.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.9.1.2. Adaylar tarafından, 7.9.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi
şartıyla başvuru zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değer-
lendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet
sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tab-
losunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde
ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci mad-
desinde yer alan “(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi
ile aynı maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1 inci mad-
desinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.4.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.4.1.2. İstekliler tarafından, 7.4.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler
esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir
kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurul-
ması gerekmektedir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11 inci mad-
desinin başlığı “Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” olarak
değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
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“11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası
olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bağlı mülga 21 numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 21 - Elektronik eksiltme 21

21.1……………………………………………………………………………………”
“21 Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

yazılacaktır.
İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak

üzere; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üze-
rinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında
ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin so-
nuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik ek-
siltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki
metne yer verilecektir.

21.1. Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetme-
liğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve
davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren
en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler,
en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde
yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile bir-
likte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her
aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun
olanı seçilecektir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-

pılması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açık-
lanır.

21.8. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde,
yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.
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21.9. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu
gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalan-
ması zorunludur.””

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci mad-
desinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31 inci mad-
desinin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
masının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca
elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yal-
nızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme,
aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci
madde uyarınca gerçekleştirilir.”

MADDE 24 – 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 4.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-
denin başına (3) numaralı dipnot eklenmiş ve mevcut (3) numaralı dipnotun numarası (3.1)
olarak değiştirilmiştir.

“4.1. 3………………………………………………………………………………”
“3 (1) İlansız ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, iha-

leye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:...................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi3.1:..............................................
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.............................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.....................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli4:…………………..………………….
(2) İlanı yayımlanacak ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak gö-

rülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması
veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:............................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:......................................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):..............................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli4:……………………………………...””
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 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
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“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler
esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir
kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurul-
ması gerekmektedir.”

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 28.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayım-
lanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı maddenin (3) numaralı dipnotu yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – 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 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler
esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir
kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurul-
ması gerekmektedir.”

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 32.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı
tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yü-
rürlüğe koyan Yönetmeliğin 4 ve 8 inci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru ta-
rihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 31 – Bu Yönetmeliğin 4 ve 30 uncu maddeleri yayımı tarihinde, 5 inci mad-
desinin 59/B maddesine ilişkin hükümleri ile 6, 12, 13, 15, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri
1/11/2018 tarihinde, 5 inci maddesinin 59/A maddesine ilişkin hükümleri 2/1/2019 tarihinde,
diğer maddeleri yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 32 – 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- 16/12/2010 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)
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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 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“teknik şartname dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “su-
nulan belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu belgelerde yer alan bilgilerin” iba-
resi eklenmiş, “temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi” ibaresi “temin edilebilmesi veya
bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve ye-
terlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci mad-
desinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler
tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu
durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, su-
nulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi
teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak
tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir.

“İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından ve-
rilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 57/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yaklaşık
maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
öngörülen üst limit tutarının altında kalan” ibaresi “yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci madde-
sinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında olan” olarak değiştirilmiş,
aynı fıkrada yer alan “Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde teklifler elektronik
ortamda alınamaz.” cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin yedinci fıkrasının ilk cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “beyan et-
tikleri belgelerden,” ibaresinden önce gelmek üzere “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları
ile” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan mad-
deye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri
tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.”

“(11) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına
uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan ya da
onuncu fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan istekliler hakkında,
Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Elektronik ihale
MADDE 58/A – (1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkra-

sının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu mad-
deye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar
teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale
komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik
Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak
Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve
EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazır-
lanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-
teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık
ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise
yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(5) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;
anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, ye-
terlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki temi-
natların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde
yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(6) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;
anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, ye-
terlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazır-
landıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum
kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik
kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara
ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası
üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen
bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas
alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan
teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması ön-
görülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve
belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar
ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline
uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. İhale do-
kümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değer-
lendirmesi de bu süreçte tamamlanır. Verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan istek-
liler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici
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teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağla-
mayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan is-
teklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı bi-
rinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici
teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan ya da onuncu fıkra hükmü saklı kalmak
kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca
işlem yapılır.

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler,
bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında fark-
lılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçer-
liliği etkilenmez.”

“Elektronik eksiltme
MADDE 58/B – (1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli is-

tekliler arasında ihale usulleri ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üze-
rinden, sayılan usuller ile yapılan diğer ihalelerde ise yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden
elektronik eksiltme yapılabilir.

(2) Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(3) Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir.

(4) Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir ancak e-anahtar gönderilmez.
e-teklifte, yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı
kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir.

(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması
öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.

(6) Davetin gönderildiği tarihten itibaren iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üze-

rinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli
sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açık-
lanmaz.

(8) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belir-
lendiği ihalelerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre
sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya
ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kulla-
nılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(9) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez ve turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli,
sonraki turlarda da teklif veremez.

(10) Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle
tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son tek-
lifler üzerinden yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere “Ancak, birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle
birlikte alınması gereken mal kalemlerine bir kısımda yer verilebilir.” cümlesi eklenmiş, altıncı
fıkrasında yer alan “oranına kadar” ibaresi “oranında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın so-
nuna “Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması
mecburidir.” cümlesi eklenmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“e) Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan
istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/M numaralı Açık İhale
Usulü İlan Formunun, KİK002.3/M numaralı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin
(a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formunun, KİK002.4/M nu-
maralı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle
Yapılan İhale İlanı Formunun 7.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
delerin (2) numaralı dipnotları yürürlükten kaldırılmıştır.

“7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üze-
rinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.2/M numaralı Belli İs-
tekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formunun 6.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddenin (2) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları veya
EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.0/M numaralı İhale
Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gelmek
üzere “Yaklaşık maliyet :” ibareli satır ve “Toplam teklif sayısı :” ibareli satırdan sonra gelmek
üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e ekteki KİK025.4/M numaralı Geçici Ke-
falet Senedi, KİK025.5/M numaralı Kesin Kefalet Senedi, KİK025.6/M numaralı Avans Kefalet
Senedi, KİK029.0/M numaralı Sunulmayacak Belgeler Tablosu standart formları eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik
şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı maddenin (3)
numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde
her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11 inci maddesinin başlığı “Teklif hazır-
lama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” olarak değiştirilmiş ve aynı mad-
denin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası
olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bağlı mülga 28 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 21 – Elektronik eksiltme 28

21.1……………………………………………………………………………………”
“28 Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

yazılacaktır.
İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak

üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik
eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya
fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi ha-
linde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.

“21.1. Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönet-
meliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve
davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren
en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler,
en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde
yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile bir-
likte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her
aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun
olanı seçilecektir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-

pılması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açık-
lanır.

21.8. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde,
yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

21.9. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu
gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalan-
ması zorunludur.””
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
masının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca
elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yal-
nızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise ek-
siltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci
madde uyarınca gerçekleştirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci
maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)”
ibaresi ile bu maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1 inci
maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklen-
miştir.

“7.9.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.9.1.2. Adaylar tarafından, 7.9.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi
şartıyla başvuru zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değer-
lendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP
üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak
belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde
yer alan “(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile bu
maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1 inci madde-
sinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.4.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.
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7.4.1.2. İstekliler tarafından, 7.4.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde
her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11 inci maddesinin
başlığı “Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” olarak değişti-
rilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası
olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bağlı mülga 23 numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 21 – Elektronik eksiltme 23

21.1……………………………………………………………………………………”
“23 Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

yazılacaktır.
İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak

üzere; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üze-
rinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında
ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin so-
nuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik ek-
siltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki
metne yer verilecektir.

“21.1. Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönet-
meliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve
davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren
en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler,
en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde
yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile bir-
likte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her
aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun
olanı seçilecektir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.
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b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-

pılması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açık-
lanır.

21.8. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde,
yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

21.9. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu
gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalan-
ması zorunludur.””

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci madde-
sinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31 inci maddesinin
sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
masının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca
elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yal-
nızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise ek-
siltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21
inci madde uyarınca gerçekleştirilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddenin
başına (3) numaralı dipnot eklenmiş ve mevcut (3) numaralı dipnotun numarası (3.1) olarak
değiştirilmiştir.

“4.1. 3………………………………………………………………………….…”
“3 (1) İlansız ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, iha-

leye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:.......................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi3.1:...................................................
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.................................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.........................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli4 :……………………………………….”
(2) İlanı yayımlanacak ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak gö-

rülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması
veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:............................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:......................................................................
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ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):..............................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli4:………………………………………...””
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 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve
bu maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde
her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 29 – 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 28.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayımlan-
maması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı maddenin (3) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve
aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde
her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.”
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 32.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı
tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yü-
rürlüğe koyan Yönetmeliğin 4, 7 ve 11 inci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru
tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 34 – Bu Yönetmeliğin 4 ve 33 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 6 ncı mad-
desinin 58/B maddesine ilişkin hükümleri ile 8, 15, 16, 18, 23, 24 ve 26 ncı maddeleri 1/11/2018
tarihinde, 5 inci maddesi ile 6 ncı maddesinin 58/A maddesine ilişkin hükümleri 2/1/2019 ta-
rihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 30 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- 16/8/2014 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)
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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 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bentler eklenmiştir.

“ı) Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçek-
leştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bu-
lundurularak belirlenen ana iş grubunu,

i) İş grubu: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer
İş Grupları Listesindeki ilgili iş grubunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teknik
şartname dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “su-
nulan belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu belgelerde yer alan bilgilerin” iba-
resi eklenmiş, “temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi” ibaresi “temin edilebilmesi veya
bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve ye-
terlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci mad-
desinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler
tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu
durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, su-
nulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi
teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak
tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç

olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim bel-
gelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına
yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin
aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve
belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyi-
minde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale
konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlen-
dirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından ve-
rilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Elektronik ihale
MADDE 60/A – (1) Açık ihale usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle

bu maddeye uygun olarak yapılabilir. Kurum tarafından yeterlik sertifikası düzenlemesine veya

19 Haziran 2018 – Sayı : 30453 (Mükerrer)         RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin verilen idarelerce, açık ihale usulü kul-
lanılarak yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihaleler ise bu maddeye uygun
olarak e-teklif alınmak suretiyle yapılır.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar
teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale
komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik
Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak
Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve
EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapım işleri için öngörülen üst
limit tutarına eşit veya altında kalan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden
aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin
reddedilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazır-
lanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-
teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık
ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise
yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;
anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, ye-
terlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki temi-
natların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde
yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;
anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, ye-
terlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazır-
landıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum
kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik
kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi
ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler
için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edileme-
yenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu de-
ğerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme
dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokü-
manında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değer-
lendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifi-
kası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge
veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve bel-
geler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı
anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler de-
ğerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması
öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci madde-
sinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi
ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası
üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi
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dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline
uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yeterlik
sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları
sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi
ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak
geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve
yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bı-
rakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi
tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci madde-
sinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine
sunmayan ya da onbirinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan
istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler,
bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında fark-
lılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçer-
liliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin
şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu
durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme
dışı bırakılır.

(12) Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerin ilanları yeterlik sis-
temi ilan tarihinden en az 90 gün sonra yayımlanır. İsteklilerin yeterlik bilgileri tablosunun
ilgili bölümünde yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi
itibariyle geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil, teklifle birlikte
sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerinden, yeterlik sertifikası üzerinden de-
ğerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için yeterlik bilgileri tablosunda ayrı satır açı-
larak gerekli bilgilerin beyan edilmesi sağlanır.”

“Elektronik eksiltme
MADDE 60/B – (1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım

işleri hariç olmak üzere; açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile yapılan ve
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde,
fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden, sayılan usuller ile yapılan diğer ihale-
lerde ise yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilir.

(2) Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(3) Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir.

(4) Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir ancak e-anahtar gönderilmez.
e-teklifte, yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı
kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir.

(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
ması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıkla-
nır.

(6) Davetin gönderildiği tarihten itibaren iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üze-

rinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli
sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açık-
lanmaz.

(8) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belir-
lendiği ihalelerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre
sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya
ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kulla-
nılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.
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(9) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez ve turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli,
sonraki turlarda da teklif veremez.

(10) Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle
tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son tek-
lifler üzerinden yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ise ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan istekliler
davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “60”
ibaresi “15”, “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümle-
sinde yer alan “noter onaylı dayanak sözleşmenin, kabul tutanaklarının ve Kurum tarafından
istenecek diğer bilgi ve belgelerin ise” ibaresi “Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgeler
olur ise bunların da” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri
GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin on yedinci fıkrasının

yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, anılan fıkra hariç bu Yönet-
melikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan iha-
lelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılmaya devam edilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki belgelere ilişkin varsa işin esaslı unsuru ile belge tuta-
rının iş grupları itibariyle dağılımına ilişkin bilgiler, belgeyi düzenleyen merciden alınacak
ilave resmi yazıların başvuru veya teklif zarfında sunulması suretiyle tevsik edilebilir. Bu bil-
gilere ilişkin belgelerin sunulmaması ihale komisyonunun iş deneyim belgesini değerlendir-
mesine engel teşkil etmez.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki belgelerin bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin on ye-
dinci fıkrasındaki bilgileri içerecek şekilde yenilenmesinin belge sahibi tarafından talep edil-
mesi halinde; bu belgelerin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen
merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte
belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir. Bu durumda; düzenlenen yeni belgeye,
daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine veril-
diğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan;
a) KİK026.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), KİK026.2/Y nu-

maralı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), KİK028.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi
(İş Denetleme), KİK028.2/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), KİK029.1/Y numaralı
Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), KİK029.2/Y numaralı Devam Eden
İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), KİK030.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş De-
netleme/İş Yönetme) ve KİK030.2/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş
Denetleme/İş Yönetme)’de yer alan dipnot (b) ile KİK027.0/Y numaralı İş Deneyim Belgesi
(Alt Yüklenici İş Bitirme)’de yer alan dipnot (ç)’nin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, belgeye konu işin esaslı unsuru olan iş grubu yazılacaktır.”

b) KİK026.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)’de yer alan dipnot
(ı)’nın; KİK026.2/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)’de yer alan dipnot
(f)’nin; KİK027.0/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici – İş Bitirme)’de yer alan dip-
not (h)’nin; KİK028.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), KİK028.2/Y numaralı
İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), KİK029.1/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim
Belgesi (İş Denetleme), KİK029.2/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş
Yönetme)’de yer alan dipnot (i)’nin; KİK030.1/Y numaralı İş Deneyim Belgesi (İş
Denetleme/İş Yönetme)’de yer alan dipnot (h) ve dipnot (i)’nin; KİK030.2/Y numaralı Devam
Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme)’de yer alan dipnot (i) ve dipnot
(k)’nın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı yazılacaktır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/Y numaralı Açık İha-
le Usulü İlan Formu, KİK002.3/Y numaralı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu, KİK002.4/Y numaralı 4734 Sayılı
Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan For-
munun 7.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddelerin (2) numaralı dip-
notları yürürlükten kaldırılmıştır.

“7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üze-
rinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK018.0/Y numaralı İhale
Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gelmek
üzere “Yaklaşık maliyet :” ve “Sınır değer :” ibareli satırlar, “Toplam Teklif Sayısı :” ibareli
satırdan sonra gelmek üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e ekteki KİK023.6/Y numaralı Geçici Ke-
falet Senedi, KİK023.7/Y numaralı Kesin Kefalet Senedi, KİK023.8/Y numaralı Avans Kefalet
Senedi, KİK023.9/Y numaralı Kesin Hesap Kefalet Senedi, KİK023.10/Y numaralı Geçici Ka-
bul Noksanları Kefalet Senedi, KİK032.0/Y numaralı Sunulmayacak Belgeler Tablosu standart
formları eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik şart-
namenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı maddenin (3) nu-
maralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
madde ve aynı maddeye bağlı (9.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“7.1.1. 9.1”
“9.1 Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullan-

masına izin verilen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde, ihalede istenen belgeler yerine
bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde “7.1.1. Bu iha-
lede, istenen belgeler yerine bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir. Bu durumda
yeterlik sertifikası numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”, aksi
halde “7.1.1. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.
Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin
verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
yazılacaktır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde
her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11 inci maddesinin başlığı “Teklif hazır-
lama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” olarak değiştirilmiş ve aynı mad-
denin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası
olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bağlı mülga 27 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 21 – Elektronik eksiltme 27

21.1……………………………………………………………………………………”
“27 Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

yazılacaktır.
İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak

üzere; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik
eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya
fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi ha-
linde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir.

“21.1. Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönet-
meliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve
davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren
en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler,
en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde
yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile bir-
likte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her
aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun
olanı seçilecektir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-

pılması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açık-
lanır.

21.8. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde,
yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

21.9. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu
gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalan-
ması 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 28.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31 inci maddesinin sonuna aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
masının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca
elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yal-
nızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme,
aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci
madde uyarınca gerçekleştirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci
maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç ihale
dokümanı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

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 7.1 inci
maddesinin sonuna aşağıdaki madde ve aynı maddeye bağlı (8.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“7.1.1. 8.1”
“8.1 Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullan-

masına izin verilen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde, ihalede istenen belgeler yerine
bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde “7.1.1. Bu iha-
lede, istenen belgeler yerine bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir. Bu durumda
yeterlik sertifikası numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”, aksi
halde “7.1.1. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.
Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin
verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
yazılacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.10.1 inci
maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklen-
miştir.

“7.10.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.10.1.2. Adaylar tarafından, 7.10.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi
şartıyla başvuru zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değer-
lendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP
üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler üzerinden yapılır. Sunulmayacak bel-
geler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı iha-
lelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde
yer alan “(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı
maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin
sonuna aşağıdaki madde ve aynı maddeye bağlı (9.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“7.1.1. 9.1”
“9.1 Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullan-

masına izin verilen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde, ihalede istenen belgeler yerine
bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde “7.1.1. Bu iha-
lede, istenen belgeler yerine bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir. Bu durumda
yeterlik sertifikası numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”, aksi
halde “7.1.1. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.
Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin
verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
yazılacaktır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1 inci madde-
sinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.4.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.4.1.2. İstekliler tarafından, 7.4.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler üzerinden yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her
bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı dol-
durulması gerekmektedir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11 inci maddesinin
başlığı “Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” şeklinde değiş-
tirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası
olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bağlı mülga 21 numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 21 – Elektronik eksiltme 21

21.1……………………………………………………………………………………”
“21 Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

yazılacaktır.
İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak

üzere; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üze-
rinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında
ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin so-
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nuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik ek-
siltme yapılmasının öngörülmesi halinde 21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek aşağıdaki
metne yer verilecektir.

“21.1. Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönet-
meliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.
Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.
Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı,
süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve
davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren
en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler,
en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde
yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

21.4. Bu maddede [Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile bir-
likte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir./Eksiltmenin her
aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.] ifadelerinden uygun
olanı seçilecektir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edi-
lerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona
erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme ya-

pılması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açık-
lanır.

21.8. Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde,
yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

21.9. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu
gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalan-
ması zorunludur.””

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci maddesi-
nin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31 inci maddesinin
sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapıl-
masının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca
elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu
fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır. Yal-
nızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme,
aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci
madde uyarınca gerçekleştirilir.”
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin
başına (3) numaralı dipnot eklenmiş ve mevcut (3) numaralı dipnotun numarası (3.1) olarak
değiştirilmiştir.

“4.1. 3……………………………………………………………….”
“3 (1) İlansız ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, iha-

leye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:.....................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi3.1:................................................
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:...............................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.......................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli4:……………………….……………...
(2) İlanı yayımlanacak ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak gö-

rülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması
veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:............................................................................
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:...............................................................
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):.......................................................
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli4:……………………….……………...””
MADDE 33 – 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 sonuna aşağıdaki madde ve aynı maddeye
bağlı (9.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“7.1.1. 9.1”
“9.1 Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullan-

masına izin verilen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde, ihalede istenen belgeler yerine
bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde “7.1.1. Bu iha-
lede, istenen belgeler yerine bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir. Bu durumda
yeterlik sertifikası numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”, aksi
halde “7.1.1. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.
Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin
verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
yazılacaktır.”

MADDE 34 – 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 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler üzerinden yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her
bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı dol-
durulması gerekmektedir.”
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MADDE 35 – 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 28.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “(teknik şartnamenin yayımlan-
maması halinde teknik şartname hariç)” ibaresi ile aynı maddenin (3) numaralı dipnotu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – 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 sonuna aşağıdaki madde ve aynı maddeye
bağlı (8.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“7.1.1. 8.1”
“8.1 Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullan-

masına izin verilen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde, ihalede istenen belgeler yerine
bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde “7.1.1. Bu iha-
lede, istenen belgeler yerine bu belgeleri ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir. Bu durumda
yeterlik sertifikası numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”, aksi
halde “7.1.1. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.
Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin
verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
yazılacaktır.”

MADDE 38 – 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 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve
aynı maddeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu bel-
gelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bil-
gilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin
şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda
gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik
kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda
yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve
belgeler üzerinden yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her
bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı dol-
durulması gerekmektedir.”

MADDE 39 – 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 32.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-
ğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş
tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeter-
lidir.”
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MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı
tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yü-
rürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 4, 5, 9, 10 ve 13 üncü maddelerinde yer alan hükümler ilan
veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uy-
gulanır.”

MADDE 41 – Bu Yönetmeliğin 1, 5, 9, 10 ve 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinde, 7 nci
maddesinin 60/B maddesine ilişkin hükümleri ile 8, 18, 19, 21, 28, 29 ve 31 inci maddeleri
1/11/2018 tarihinde, 7 nci maddesinin 60/A maddesine ilişkin hükümleri 2/1/2019 tarihinde,
diğer maddeleri yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 42 – 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- 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)
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TEBLİĞLER

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 15.2.4 numaralı maddesinde yer alan “teknik şartname dahil” ve “teknik
şartnamenin EKAP’a yüklenmesi halinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17.5.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“17.5.1.3. Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden
alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından
yalnızca, “mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali”, 4734 sayılı Ka-
nunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu
nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinin uygulamasında, mah-
kumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulun-
durması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30.9 uncu maddesinin başlığında yer alan “İdareler tara-
fından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 30.9.3 numaralı maddesinin başlığında yer alan “Aday”
ibaresi “İdare, aday” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarının üçüncü
cümlelerinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceklere” ibareleri “ilgililere” olarak de-
ğiştirilmiş, ikinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “idareler tarafından” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 32.2.1 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci cümleleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.
“40.3. Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç

EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerine, belgeye konu işin varsa esaslı unsuru ile
belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı yazılacaktır. Örneğin, bünyesinde köprü ve tünel
iş kısımları bulunan bir yol yapımı işinde, belge tutarının ne kadarının AI, ne kadarının AII ve
ne kadarının AV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Aynı şekilde, bünyesinde sıhhi tesisat, ha-
valandırma tesisatı, asansör, gaz tesisatı ve elektrik tesisatı işleri bulunan BII grubundaki bir
idari bina yapımı işinde belge tutarının ne kadarının CI, CII, CIII, CIV ve DIV grubundan oluş-
tuğu belirtilecektir. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde belge tuta-
rının iş grupları itibariyle dağılımı hesaplanırken sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve öde-
mede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınacaktır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 45.1.2 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama
istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan me-
safeler belirtilir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer madde-
leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – 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
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Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İş-

lerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.4 üncü maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı paragrafa aşağıdaki cümle ve devamına aşağıdaki paragraflar

eklenmiştir.

“Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım ihalesinde, benzer işin sadece “BII

grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, ihale konusu işin niteliği çerçeve-

sinde Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olabilecektir.

Bu nedenle, anılan örnekte ihale edilen işin niteliği göz önünde bulundurularak “BII grubu

veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi” de

benzer iş olarak belirtilebilecektir.”

“Onarım işleri ihalelerinde benzer iş belirlemesi yapılırken, onarımı gerçekleştirilecek

yapının temelden inşasını içeren işlerin öncelikle belirtilmesi gerekmekte olup, bu ihalelerde

benzer işin “bir grup veya o gruptaki işin onarım işi” şeklinde tespit edilmesi gerekmektedir.

Örneğin “(A) Alt Yapı İşleri – VII. Grup: Havaalanı İşleri” grubuna giren bir onarım ihalesinde

benzer iş “AVII grubu veya AVII grubu işin onarım işi” şeklinde belirlenecektir.”

“Tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki

ikmal (tamamlama) ihalelerinde ise, ikmale konu iş kapsamının işin bütününün karakteristiğini

yansıtıp yansıtmadığına göre benzer iş belirlemesi yapılması gerekmektedir. Örneğin, kapsa-

mında birden fazla BII grubu bina inşaatı olan bir projede bir kısım bina inşaatlarının tamam-

landığı, bir kısım bina inşaatlarına ise hiç başlanılmadığı durumda, yapılacak ikmal ihalesinde

benzer işin “BII grubu iş” şeklinde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, proje kapsamındaki bi-

naların tamamının kaba inşaatının bitirildiği, ince işlerinin tamamlanmadığı bir durumda ise,

benzer işin “BII grubu veya BII grubu işin tamamlama işi” şeklinde belirlenmesi uygun ola-

caktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.5. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası ola-

rak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş

ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş de-

neyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin; bir binanın sadece

sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya is-

tekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş

deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi

ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi kapsamında

tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.
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İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş de-

neyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edi-

lemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgeler iş deneyim bel-

gesini düzenleyen idareden temin edilerek değerlendirme yapılır.  Belge düzenlemeye yetkili

kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında gerçekleştirilen iş-

lerden elde edilen iş deneyim belgeleri için ise söz konusu bilgi ve belgeler makul bir süre ve-

rilmek suretiyle belgeyi sunan aday veya istekliden istenir.

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanmış, ihale konusu işi de içeren bir yapım

işine ait belge sunulması halinde bu belgedeki ihale konusu işe ilişkin kısmın tutarının belir-

lenmesinde sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının

toplam içerisindeki oranı dikkate alınır. Örneğin, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağ-

lanmış bir BIII grubu bina yapımına ilişkin iş deneyim belgesi kapsamındaki CI grubu işlerin

tutarı, anılan gruba ait sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat

grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınarak belirlenecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.8. İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım ama-

cı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların da-

ğılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII

grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu

yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli

için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu

İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI

grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri

olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız var-

lıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup:

Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu ora-

nının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge dü-

zenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına

göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütünü-

nün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan

bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi ha-

linde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak be-

lirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina

inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamam-

lanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII
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Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak biti-

rilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp

tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti

yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında

“İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde de-

ğerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu

iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.”

düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgele-

rinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması ha-

linde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri

(Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş de-

neyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması ha-

linde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değer-

lendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsa-

mında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası

içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına

ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin

olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlen-

dirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası,

ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim bel-

gesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji

tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alına-

caktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1 inci maddesi açısın-

dan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın

veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2011 27961

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/4/2016 29696
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


