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YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Götürü teminat uygulamasından;
a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip

yükümlüler,
b) 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri,
yararlanabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminat tutarı,

527 nci maddeye göre belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 526 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Teminat 
MADDE 526 – (1) Antrepo işleticileri ve kullanıcıları tarafından Kanunun 96 ve 97 nci

maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini
karşılamak amacıyla teminat verilir.

(2) Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin
birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri tarafın-
dan götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için 527 nci madde
hükümleri uygulanmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip
yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde ikinci fıkrada belirtilen teminat
türlerine ilaveten 494 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca hesaplanmış götürü teminat da
kullanılabilir.

(4) Antrepo işleticilerince 527 nci maddeye göre hesaplanmış götürü veya yaygın götürü
teminat verilmemesi halinde, antrepoya alınan eşya için, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak
kaydıyla ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.

(5) Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kısmi teminat uygulanacak hallere ilişkin teminat
uygulama hükümleri saklıdır.

(6) Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ya da Bakanlıkça tespit edi-
lecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez.

(7) Kanunun 98 inci maddesi uyarınca fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergile-
rinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin mülga 527 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat
MADDE 527 – (1) Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü

teminat verilebilir. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aran-
maz.
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(2) Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen

şekilde hesaplanır:

a) 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.

b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar

1.000 m²’ye tamamlanır).

c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 500.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar

2.000 m³’e tamamlanır).

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda

aşan miktar dikkate alınmaz.

(3) Ek-77/A’ya uygun şekilde ve ikinci fıkraya göre hesaplanmış tutarda teminat mek-

tubu, antrepo işleticilerince antreponun bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne sunulur. İşlemler,

bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. 

(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kap-

sayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara

konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

(5)  Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve

üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra uyarınca hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının

%75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

(6) Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılır. Yaygın

götürü teminat kullanılması talep edilen antrepoların, birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı

gümrük müdürlüğü denetiminde olması halinde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki

en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması ha-

linde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne

yapılır. İşlemler ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.

(7) Götürü teminat veya yaygın götürü teminat verilen antrepolarda alan ve/veya hacim

değişikliği nedeniyle mevcut teminat tutarının yetersiz kalması halinde, mevcut teminatı aşan

tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak tutardaki teminat mektubu, de-

ğişikliği takip eden bir ay içerisinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir. Aksi

takdirde, götürü teminattan veya yaygın götürü teminattan yararlanılmasına izin verilmez.

(8) 498 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık, bu maddede düzenlenen teminat

tutarlarına ve oranlarına ilişkin değişiklik yapmaya yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Antrepolar için uygulanan mevcut teminat sistemi

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklik-

lere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesine kadar antrepolar için uygulanan mevcut teminat

sistemi devam eder.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/11/2020 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
39- 1/4/2020 31086
40- 11/8/2020 31210
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ KAPSAMINDA 
İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL ÜRÜN ALIMLARI İLE 

BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI İHALELERİNDE 
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü-

nün faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere Merkez
ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin
(aa) bendi kapsamında ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet
alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün faaliyet

ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hiz-
met alımı ihaleleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-

nun 3 üncü maddesinin (aa) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında olan ithalat

yoluyla tarımsal ürünlerin alımı ile buna ilişkin hizmetlerin teminini,
b) Birim: Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları

ve Genel Müdüre veya genel müdür yardımcılarına doğrudan bağlı şube müdürlüklerini; taşra
teşkilatında taşra şube müdürlüklerini,

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: İdarece en düşük fiyat esasına göre ve/veya
ihale dokümanında belirlenen verimlilik, kârlılık, kalite, teknik değer, yer ve süre koşulları ile
benzeri etkenler dikkate alınarak uygun bulunan teklifi,

ç) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,
d) Hizmet: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında ithalat yo-

luyla tarımsal ürün alımlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek olan taşıma, gözetmenlik, sigorta,
aracılık, acentelik, danışmanlık ve benzeri idarece belirlenecek hizmetleri,

e) İdare: TMO’nun Merkez ve taşra teşkilatında ihale yapmaya yetkili birimlerini,
f) İdari şartname: Alımla ilgili usul ve esaslar ile alıma ilişkin diğer özellikleri gösteren

belgeleri,
g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla ithalat yoluyla tarımsal ürünlerin alımı

ile buna ilişkin hizmet alım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını
gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan iş-
lemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu ürün veya hizmet alımlarında ihaleye ilişkin usul ve
esasları içeren idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bil-
gileri, 

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile yetki devri yapılmış görevlilerini,
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ı) İKN: İhale kayıt numarasını,
i) İstekli: İthalat yoluyla tarımsal ürünlerin alımı ile buna ilişkin hizmet alımları ihale-

sine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişimleri, 
j) Komisyon: İhale komisyonlarını,
k) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatını,
l) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
m) Taşıma: Ürünlerin bir yerden başka bir yere götürülmesi işini,
n) Taşra teşkilatı: Taşra şube müdürlüklerini,
o) Teklif: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklinin idareye sunduğu

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
ö) Teknik şartname: Alıma esas ürün veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve

tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını, 
p) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,
r) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında

yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
s) Ürün: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında TMO’nun faa-

liyet ve görev alanına giren tarımsal ürünleri,
ş) Yetki limiti: İhale yetkilileri için belirlenen parasal limitleri,
t) Yönetim Kurulu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
u) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; faaliyet ve görev alanı kapsamında yer

alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında
meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının
sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Ge-
nel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve buna ilişkin hizmet alım-
ları ihaleleri yapılır.

(2) İdare, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, giz-
liliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynak-
ların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(3) İhale yetkililerinin ve komisyonlarının yetki limitleri TMO’nun yetki devri mev-
zuatında belirtilir. Buna ilişkin hususlar genelge ile merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. 

(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonları ve Çalışma Esasları

İhale için izin alınması ve ihale kaydının yapılması
MADDE 6 – (1) İhale konusu iş için TMO’nun yetki devri mevzuatında belirtilen ihale

izin makamından ihale izni ve ihale yetkilisinden onay alınır. İhale dokümanının hazırlanma-
sından önce Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden
ihale kaydı yapılır. Kaydı yapılan her ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili
yapılacak her işlemde bu numara kullanılır. İhale onayı iptal edildiğinde İKN’de iptal edilir.

İhale komisyonlarının teşkili
MADDE 7 – (1) İhale komisyonu, başkan dâhil en az beş olmak üzere tek sayıda kişi-

den oluşur. 
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(2) Merkezde veya taşra teşkilatında yapılacak ihaleler için diğer birimlerden komis-
yona üye alınabilir.

(3) Merkez ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:
a) Birinci İhale Komisyonu:
1) Başkan: Konuyla ilgili genel müdür yardımcısı.
2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.
3) Üye: Mali İşler Dairesi Başkanı.
4) Üye: Konu ile ilgili birim amiri.
5) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.
b) İkinci İhale Komisyonu:
1) Başkan: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.
2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.
3) Üye: Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü.
4) Üye: Konu ile ilgili birimden bir şube müdürü.
5) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili personel veya konuyla ilgili perso-

nel.
(4) Taşra teşkilatı ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:
a) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu:
1) Başkan: İlgili şube müdür yardımcısı.
2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan servisin şefi.
3) Üye: Muhasebe servisi şefi.
4) Üye: Konuyla ilgili servisin şefi.
5) Üye: Konuyla ilgili diğer personel.
(5) Merkezde yapılan ihalelerde birim amirinin aynı anda birinci ihale komisyonunun

üyesi olması durumunda ikinci ihale komisyonuna ilgili şube müdürü başkanlık eder.
Komisyonların çalışma esasları
MADDE 8 – (1) İhale onayı alındıktan sonra gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak

üzere ihale dokümanının bir örneği yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla ihale komis-
yonu üyelerine gönderilir. Komisyon, tekliflerin son verilme gün ve saatinde, önceden belirle-
nen yerde toplanır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda
çekimser kalınmaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy
kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin isimleri ile görev unvanları belirtilerek yazılır ve imzalanır. Komisyon kararı ihale
yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Teklif mektupları komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır veya paraf edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Dokümanının Hazırlanması

Şartnameler ve sözleşme tasarıları
MADDE 9 – (1) Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarıları ihaleyi yapan

birim tarafından hazırlanır. Teknik şartnamenin hazırlanması sırasında gerektiğinde diğer bi-
rimlerden yardım alınır veya bu amaçla çalışma yapmak üzere ilgili personelin katılımıyla bir
heyet oluşturulur. Hazırlanan teknik şartname tasarısının gerektiğinde ilgili birimler tarafından
incelenmesi sağlanır ve alınan görüşlere göre son şekli verilir.

(2) İdari şartname ve sözleşme tasarıları Merkezde Hukuk Müşavirliği, Mali İşler
Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce; taşra teşkilatında avukat, muhasebe servisi ve ilgili ser-
visler tarafından incelenir. 
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(3) Genel esaslarıyla tip hale gelen şartname ve sözleşme tasarıları, sonraki iş ve iş-
lemlerde yeniden görüş alınmaksızın kullanılabilir.

(4) İhale konusu işin özelliğine göre idari ve/veya teknik konular için tek şartname dü-
zenlenebilir.

(5) İhale ilanından veya davetten sonra ihale dokümanında yapılabilecek değişiklikler
daha önce doküman alan isteklilere bildirilir. Söz konusu doküman ihale dokümanlarına ekle-
nir.

Şartname genel esasları
MADDE 10 – (1) Teknik şartname, rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanır.
(2) İhale konusu ürün veya hizmetin tek bir firmada bulunduğunun anlaşılması duru-

munda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazırlanır.
(3) İdari ve teknik şartnamenin ayrı hazırlanması halinde idari şartnamelerde yer alması

gereken konulara teknik şartnamede yer verilmez.
(4) Gerekli hallerde teknik şartnameler konu hakkında uzmanlaşmış ulusal ve uluslar-

arası kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir.
Şartnamelerde yer alması gereken konular
MADDE 11 – (1) Şartnamelerde, işin özelliğine göre belirlenen özel ve teknik şartlar

ile aşağıda belirtilen hususlardan gerekli görülenler yer alır:
a) İhale konusu işin adı, türü, niteliği, miktarı, yapılma yeri, zamanı, hizmetlerde iş ta-

nımı.
b) İhalenin usulü, yapılma yeri, zamanı, teklif zarflarının teslim edilmesi ve idarece

teslim alınması ile ilgili hususlar.
c) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
ç) Tekliflerin geçerlilik süresi.
d) Ödeme koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.
e) Uluslararası katılıma açık ihalelerde teklif mektubu ve eklerinde hangi dilin geçerli

olacağı.
f) Şartname ve sözleşmelerin yabancı dilde düzenlenip düzenlenemeyeceği, yabancı

dilde düzenlenmesi durumunda hangi metnin geçerli olacağı.
g) Teklif mektubunun yazılı olması, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uy-

gun şekilde açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, teklif sahibinin
ismi veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, firma bilgilerini içer-
mesi, gerekli görüldüğünde teklifin başlıklı kâğıda yazılması ve benzeri hususlar.

ğ) Vergi, resim, harç, sigorta, ulaşım, sosyal güvenlik primi, fon ve oluşabilecek diğer
masrafların kim tarafından ve nasıl ödeneceği.

h) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği, en düşük fiyatın esas alınıp
alınmayacağı veya fiyat dışı unsurların da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde
dikkate alınıp alınmayacağı, fiyat dışı unsurlara göre değerlendirme yapılması durumunda bu
esasların neler olduğu.

ı) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici ve kesin teminat tutarı veya oranı,
teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubunun süresi.

i) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.
j) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlemler,

uygulanacak cezai müeyyideler.
k) Gerektiğinde muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim

tarafından karşılanacağı.
l) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak

sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.
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m) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı,
Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe
metninin geçerli olacağı.

n) TMO tarafından istenmesi halinde ihale miktarında, şartname ve sözleşmesinde yer
alacak oranda iş artışı veya eksilişlerinin yüklenici tarafından kabul edileceği. 

o) Yüklenicilerden istenen belgelerin neler olduğu ve bunlara ilişkin şartlar.
ö) İhale konusu ürün veya hizmet alımının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri

hariç 4734 sayılı Kanunun istisna kapsamında olduğu, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta serbest olduğu, ihalenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı.

p) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.
r) Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği, verilecekse verilme şartları ve tutarı.
s) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.
ş) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda

idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.
t) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği.
u) Alternatif teklif ve/veya kısmi teklif verilip verilmeyeceği.
ü) Ortak girişimlerin katılımına izin verilip verilmeyeceği.
v) İhale saatinden sonra gelen tekliflerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı.
y) Diğer gerekli hususlar.
Sözleşmede yer alması gereken hususlar
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin

özelliğine göre aşağıdaki hususlardan gerekli olanlar yer alır:
a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı ve hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin unvanı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve tutarı.
f) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne şekilde

hesaplanacağı ve ödeneceği.
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderlerden hangisinin sözleşme bede-

line dahil olacağı.
ğ) Destek veya teknik hizmetlerle ilgili şartlar.
h) Kesin teminat miktarı ve türü ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.
ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
j) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ya da gecikme olması halinde

yapılacak işlemler ve uygulanacak cezalar.
k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.
l) İş artışı yapılması ve iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, gerektiğinde muayene ve tah-

lillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı.
n) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak

sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.
o) Sigorta ile ilgili şartlar.
ö) Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin şartlar.
p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
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s) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ş) Sözleşmenin dili, ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı.
t) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı,

Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe
metninin geçerli olacağı.

u) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.
ü) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda

idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.
v) Gerek görülen diğer konular.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale İlanları

Yurt içi ihale ilanları
MADDE 13 – (1) Hizmet alımına ilişkin ihale, gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve şart-

nameler tamamlandıktan sonra ilan yoluyla duyurulur.
(2) İlanlar ihale tarihinden en az on iş günü önce yapılır. Bu süre acil hallerde ihale yet-

kilisinin onayı ile üç iş gününe kadar indirilebilir. İlanlar;
a) İdarenin bulunduğu yerleşim yerinde veya ihale konusu işin duyurulma önceliğinin

bulunduğu yerde yayımlanan günlük gazetelerin birinde,
b) Türkiye genelinde çıkan günlük gazetelerin birinde,
c) Resmî Gazete’de,
ç) Kamu İhale Bülteninde,
yayımlanır.
(3) İhalelerde ilan seçeneklerinden biri uygulanır. Ancak işin önemine ve özelliğine

göre ikinci fıkrada belirtilen ilan yöntemlerinden birkaçı birlikte kullanılabilir. İhale ilanları
TMO’nun internet sayfasında yayımlanabilir.

(4) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ilanlar, aynı süre içinde, idarenin kendi imkân-
ları veya o yerdeki belediye yayın araçlarından ya da varsa gerektiğinde mahalli radyo ve
televizyonlardan yararlanılarak yapılabilir.

(5) Gerek görülmesi halinde ihale konusu işle ilgili meslek kuruluşlarına ve yeterliği
tespit edilmiş firmalara duyuru yapılabilir.

Yurt dışı ihale ilanları
MADDE 14 – (1) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihaleleri, idare tara-

fından doğrudan ve/veya ticaret ataşelikleri aracılığıyla yazılı veya diğer haberleşme araçları
kullanılarak duyurulur.

İlanlarda bulunması gerekli konular
MADDE 15 – (1) İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre ilanlarda aşağıdaki hu-

susların tamamı ile gerek görülen diğer konulara yer verilir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
ç) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı, tekliflerin geçerlilik süresi.
d) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz olarak temin edileceği yerler.
e) Geçici ve kesin teminat oranları.
f) Tekliflerin verileceği yer ile hangi tarih ve saate kadar verileceği.
g) İhale konusu işin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanu-

nun 3 üncü maddesinin (aa) bendine göre istisna kapsamında olduğu, ihaleyi kısmen veya ta-
mamen yapıp yapmamakta serbest olduğu.
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İlan gerektirmeyen durumlar
MADDE 16 – (1) Pazarlık ve teklif isteme usulleriyle yapılacak ihalelerde ilana çıkıl-

mayabilir.

ALTINCI BÖLÜM
İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 17 – (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri

teklifleri kapsamında ibraz etmeleri gerekir:
a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği ilgisine göre tüzel kişiliğin

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son du-
rumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bu-
lunmaması halinde ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Fiyat teklif mektubu.
ç) Geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya yet-

kili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İhale dokümanının bedelli olması halinde ihale dokümanının satın alındığına dair

belge.
f) İstenecek diğer belgeler.
(2) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihaleleri ile diğer acil hizmet alım-

larında fiyat teklif mektubu ile birinci fıkranın (d) bendi dışındaki belgeler istenmeyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teminatlar

Geçici teminat
MADDE 18 – (1) İhaleye gireceklerden ihale öncesinde, şartnamesinde belirtilen ve

teklif edilecek bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda ge-
çici teminat alınır. 

(2) Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, geçici te-
minat mektubunun süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az otuz gün
fazla süreli olması gerekir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektu-
bunun süresi de aynı süre kadar uzatılır.

(3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatı verip söz-
leşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması
halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan
sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihale kararı verildikten sonra iade edilir.

(4) Açık eksiltme usulüne göre yapılan ihalelerde ihaleden çekilenlerin teminatları ihale
kararından önce de iade edilebilir.

(5) Kısmi teklife açık ihalelerde toplam ihale miktarı üzerinden verilen tek teminatın
gelir kaydedilmesinin söz konusu olduğu durumlarda teminatın kısmi teklife ait tutarı esas alı-
nır.

Kesin teminat ve ek kesin teminat
MADDE 19 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır.
Kesin teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, kesin teminat mektu-
bunun süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.
İşin süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.
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(2) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek
bedelin sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının %6’sı oranında
teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak öde-
necek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle
de karşılanabilir.

Munzam teminat
MADDE 20 – (1) Gerekli görülen işlerde, yüklenicinin hata ve kusurlu davranışları

sonucu TMO’ya vereceği zararların giderilmesi amacıyla tahakkuk edecek istihkaklardan ke-
sinti yapılarak munzam teminat alınır. Munzam teminatın alınma şekli, oranı ve iadesine ilişkin
hükümlere şartname ve sözleşmede yer verilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 21 – (1) Teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu se-

netlerin yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ihalelerde, 4734 sayılı Kanun ve/veya
yayımlanan en son Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen teminat mektubu formları dikkate
alınır. 

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetlerin yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Teminat zorunluluğu olmayan ihaleler
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda kısmen veya tamamen geçici ve/veya

kesin teminat aranmayabilir:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alımlarda.
b) Ürün ithalatı ve buna ilişkin hizmet alımı ihalelerinde.
c) İşin, sözleşme yapma süresi içerisinde, bir defada teslim ve yerine getirilme imkâ-

nının bulunduğu ve garanti süresinin olmadığı ihalelerde.
Avans verilmesi
MADDE 23 – (1) İşin niteliği sebebiyle zorunluluk arz eden durumlarda, ihale dokü-

manında usul ve esasları ile mahsubunun nasıl yapılacağı belirtilmek kaydıyla süresi idarece
belirlenecek avans teminat mektubuna karşılık ihale yetkilisinin onayıyla yüklenicilere avans
verilebilir. Mahsup süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Alım Yöntemleri ile Tekliflerin Değerlendirilmesi

İhale usulleri
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde işin özelliğine göre aşağıda

belirtilen usullerden biri veya birkaçı birlikte uygulanır:
a) Açık ihale usulü:
1) Kapalı zarfla teklif alma usulü.
2) Açık eksiltme usulü.
b) Teklif isteme usulü.
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c) Pazarlık usulü.
(2) Uygulanacak ihale usulü ihale şartnamesinde belirtilir.
Açık ihale usulü
MADDE 25 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık

ihale usulü aşağıdaki usullerle uygulanır:
a) Kapalı zarfla teklif alma usulü:
1) Kapalı zarfla teklif alma usulü, tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve bütün is-

teklilerin teklif verebildiği usuldür. 
2) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili hususlar, 29 uncu madde dikkate alı-

narak ihale şartnamesinde belirtilir.
b) Açık eksiltme usulü: 
1) İlan yoluyla duyurulan gün, saat ve yerde toplanan ihale komisyonunun huzurunda

bir araya gelen isteklilerin, ilk teklif edilen fiyatları duyarak sırasıyla kendisinden önce teklif
edilen fiyata karşı daha düşük teklif sunabildikleri usuldür. 

2) Eksiltme başlamadan önce ihaleye katılmaları uygun görülen isteklilerin bir listesi
yapılır. Listede ismi bulunmayan istekliler eksiltmeye alınmazlar.

3) İstekliler en son teklif edilen fiyata eşit veya daha yukarı teklif veremezler. Aksi
halde vermiş oldukları son teklifleri geçerli olmak üzere açık eksiltmeden çekilmiş sayılırlar. 

4) İhale usullerinden biri veya birkaçının birlikte uygulandığı ihalelerde açık eksiltme
yapılması durumunda, alınan en düşük fiyat üzerinden eksiltme yapılır. 

Teklif isteme usulü
MADDE 26 – (1) Teklif isteme usulü, ürün ithalatına bağlı uluslararası taşıma ihaleleri

dışındaki diğer hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu iş ile ilgili faaliyette bulunan en az üç
istekli davet edilerek kapalı zarf içerisinde yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte ver-
melerinin istendiği usuldür. 

Pazarlık usulü
MADDE 27 – (1) Pazarlık usulü, idarenin ihale konusu işin fiyatını isteklilerle görüş-

tüğü usuldür. İlan yapılmayan hallerde ihale duyurusu veya daveti, işin nitelik ve gereğine göre
konu ile ilgili faaliyette bulunan en az üç istekliye elden, faks, elektronik posta ve benzeri ha-
berleşme araçlarından biri veya birkaçı ile yapılır. Pazarlık, şartnamesinde belirlenecek sayıda
istekli ile ihale komisyonu tarafından yapılır ve teklifler ile değerlendirme sonuçları pazarlık
tutanağında ve/veya komisyon kararında gösterilir. 

(2) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Diğer ihale usulleriyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin ka-

bul edilecek düzeyde olmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin feshi üzerine o sözleşme konusu işin tamamlanması gerektiğinde. 
ç) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihalelerinde. 
(3) İhalede kaç defa yazılı veya sözlü fiyat teklifi alınacağı şartnamesinde belirtilir.

Şartnamesinde belirtilmemesi halinde, ihale komisyonunca belirlenir. İstekliler, her teklif aşa-
masında verdikleri teklif ile bağlıdırlar. İsteklilerden bir önceki fiyat tekliflerini aşmamak üzere
ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonlandırılır. 

Tekliflerden sonra görüşme yapılması
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle yapılan ihale-

lerde, tekliflerin teknik yönden değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra gerekliliği komisyonca
açıkça belirlenmek kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile komisyon tarafından
görüşme ve pazarlık yapılabilir. 
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye ka-

tılma şartı olarak istenilen tüm belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, İKN veya teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve is-
teklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması
zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde,
alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idarenin ihale şartnamesinde belirtilen birime verilir. Belirtilen saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ida-
reye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir. Teklifler, alan birim tarafından tutanağa bağlanır ve süresinde
ilgili komisyona imza karşılığında teslim edilir.

Teklif zarflarının açılması
MADDE 30 – (1) İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif

verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve gecikilmeksizin
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, tekliflere ait zarfları alınış sırasına göre hazır bulunanlar
önünde açar ve öncelikle ibraz edilen belgeleri uygun olup olmadıkları yönüyle inceler. Bel-
geleri eksik ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu iş-
lemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin
reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlana-
maz. Teklifler ihale komisyonunca gecikilmeksizin değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Teklif mektubu ve teminat dışındaki belgelerde ihaleyi ve ihalenin

esasını etkilemeyecek mahiyetteki belge ve bilgi eksikliği bulunması halinde komisyonca be-
lirlenecek sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen
sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirmesine geçilir. Bu fıkranın kısmen veya tamamen
uygulanıp uygulanmaması hususunda idare yetkilidir. 

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren
isteklinin üzerinde bırakılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. 

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları
belirlenir.

Tekliflerin eşit çıkması hali
MADDE 32 – (1) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği, koşullar ve

sağlanmak istenen yararlarda eşitlik bulunduğu takdirde bu istekliler açık eksiltmeye davet
edilir. İhale bu istekliler arasında yapılarak sonuçlandırılır. İhale komisyonunun ilk veya mü-
teakip toplantılarında hazır bulunmayanlar, ihalenin yürütülme şekline ve komisyon kararlarına
itiraz edemezler.
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Doğrudan temin 
MADDE 33 – (1) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-

dinde büyükşehir belediye sınırları için belirlenen limitin beş katını geçmeyen hizmet alımları
komisyon kurulmadan doğrudan temin yöntemi ile yapılabilir.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda teminat alınması, isteklilerden belli yeterlik
kriterlerinin aranması ile komisyon kurulması, şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin
takdirindedir. Alımlarda; onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görev-
lendirilen personel tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin
dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşme Yapılması ve Uygulanması

İhalenin karara bağlanması
MADDE 34 – (1) İhale sonucu, ihale komisyonu gerekçeli kararını verir ve karar ko-

misyon üyelerince imzalanır. İhaleyi yapan birim tarafından ihale üzerinde kalan istekli ile
varsa ikinci sıradaki uygun teklif sahibinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir, buna ilişkin
belge komisyon kararına eklenerek karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin
adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi
gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, komisyon karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kara-
rını onaylar. İhale komisyon kararında gerekçesi belirtilmek suretiyle idare, ihaleyi kısmen ya
da tamamen iptal etmekte serbesttir. İdare iptal nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına gir-
mez.

(3) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması veya iptal edilmesi ile komis-
yonun görevi sona erer.

İhale kararının bildirilmesi ve sözleşme yapılması
MADDE 35 – (1) İhale kesinleştikten sonra sonucu, şartnamesinde belirtilen süre içe-

risinde ihalenin üzerinde kaldığı istekliye bildirilir. İhaleye teklif veren diğer isteklilere de iha-
lenin üzerinde kalıp kalmadığı ayrıca bildirilir. 

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine sözleşme yapılması için en az iki iş
günü olmak üzere on iş gününe kadar süre verilir. Bu süre yabancı istekliler için beş iş günü
uzatılabilir. Bu bildirim ile yüklenici şartnamede yazılı süre içinde kesin teminatını vermeye,
ihale dokümanında belirtilen belgelerle birlikte ihaleyi yapan birim tarafından hazırlanan söz-
leşmeyi imzalamaya çağrılır. Yüklenici, şartnamedeki süre içinde idareye başvurarak kesin te-
minatı vermez ve/veya sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda
idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle pazarlık yapmakta ve sözleşme im-
zalamakta serbesttir. İkinci sıradaki teklif sahibinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi ha-
linde ihalenin sözleşme imzalanmayan kısmı iptal edilir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katıl-
maktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Yüklenicinin ortak girişim olması
halinde sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(4) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
(5) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin notere onaylattırılması zorunlu

değildir.
(6) İhale sonucu, sözleşme imzalandıktan sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak

üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.
(7) Sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilen ve şartnamesinde belirtilen

belgelerin sunulması zorunludur.
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Sözleşmenin uygulanması
MADDE 36 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme konusu iş

ve işlemler idare tarafından yürütülür ve izlenir.
İş artışı ve eksilişi
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürün ve hizmet alımlarında, ihale saf-

hasında veya sözleşme süresi içerisinde, fiyat ve/veya diğer şartlar yönünden fayda görülmesi
halinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı yapılabilir. İş eksilişlerinde limit uygulan-
maz.

(2) Birden fazla ürün veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde iş artışının veya
eksilişinin kalem bazında veya sözleşme bedeli üzerinden uygulanması hususunda idare yet-
kilidir.

(3) Ürün taşımaları ile ilgili iş artışı veya eksilişi işlemlerindeki yetki durumu TMO’nun
yetki devri mevzuatında düzenlenir.

(4) İdare, iş artışı ve/veya eksilişi ile ilgili hususlara ihale dokümanında yer verir.
Mücbir sebepler
MADDE 38 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde TMO tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edile-

bilmesi için yükleniciden kaynaklanmaması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte ol-
ması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana
geldiği tarihi izleyen günden başlamak üzere beş gün içerisinde yüklenicinin yazılı olarak ida-
reye bildirmesi, taahhüdün tamamlanmasına beş gün veya daha az süre kaldığı durumlarda bu
süre bitmeden bildirilmesi ve bu tarihten sonraki on beş gün içerisinde mücbir sebebin varlığını
ortaya koyan yetkili merciler tarafından düzenlenmiş belgelerin yüklenici tarafından idareye
sunulması zorunludur. Mücbir sebebin idarece uygun görülmesi halinde ek süre verilmesi de
dâhil, yüklenicinin işe devam etmesine, uygun görülmemesi halinde sözleşmenin feshine karar
verilir. 

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hüküm-
lere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 39 – (1) Teslim edilen ürün veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, idare

tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır ve/veya
gözetmen ya da denetmen firmalara yaptırılır. İlgili mevzuatın, muayene ve denetim yetkisini
münhasıran belirli kamu kuruluşlarına verdiği haller saklıdır.

(2) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için ihale dokü-
manında belirtilmesi kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

(3) Ürün taşıma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinde muayene ve kabul komisyonu ku-
rulmaz.

Teminatların geri verilmesi
MADDE 40 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye
iade edilir.

(2) Teminat iadelerinin her aşamasında yüklenici tarafından prim borcu olmadığına dair
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin idareye ibrazı gerekir.
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(3) Yüklenicinin, sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
olan borçları ile yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatları borçlarına karşılık
mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(4) İşin konusunun piyasada hazır halde alınıp satılan ürün olması halinde Sosyal Gü-
venlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(5) Munzam teminattan kesinti sonucu kalan tutar, şartname ve sözleşmedeki ödeme
koşullarına ilişkin maddelerde belirtilen hususların sağlanması şartıyla ilişiksizlik belgesi aran-
maksızın iade edilir.

İade edilemeyen teminatlar
MADDE 41 – (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde işin bitim

tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen kesin teminat
mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sü-
renin bitiminde gelir kaydedilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 42 – (1) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ve diğer hizmet alımı

işlerinde sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve
ihale yetkilisinin onayı ile sözleşmenin gerekli görülen hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

ONUNCU BÖLÜM
Ceza ve İhalelerden Yasaklama 

Ceza ve ihalelerden yasaklama
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ceza ve ihalelerden

yasaklama bakımından 4734 sayılı Kanuna tabidir. 
(2) Sözleşme imzalamasına rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale

yetkilisinin onayıyla TMO tarafından daha sonra yapılacak ihalelere bir yıl süreyle katılamazlar.
TMO ihalelerinden yasaklananlar ve yasakları kaldırılanlar idare tarafından tüm teşkilata du-
yurulur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 44 – (1) İdare, tebligatları aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilir:
a) İmza karşılığı elden.
b) İadeli taahhütlü mektupla.
c) Elektronik ortamda.
ç) Faksla.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla ihale dokü-

manı,  TMO’nun ilgili mevzuatı, kamu ihale mevzuatı ve genel hükümler uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurulmuş

veya ilan edilmiş ihaleler, ilgili mevzuatı kapsamında sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü

yürütür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



Kamu İhale Kurumundan:
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(8) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın ge-
nel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya-
hut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma
yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bu-
lunması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 14 – (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.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.0/Ç numaralı Kesin Te-
minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-
nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.0/Ç numaralı Avans
Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-
minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.1/Ç numaralı Kesin
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”  cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.2/Ç numaralı Avans
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”  cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK027.0/Ç numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde
yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu
Gösterir Belge” olarak ve 7.4.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye
7.4.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 41.1
inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“7.4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-

ğıdaki belgeler:

…”

“7.4.5. Bu Şartname ile 7.4.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit

Sözleşmenin 11.3.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankaya” ibaresinden sonra

gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit

Sözleşmenin 37.6 ncı maddesinin (b)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Mün-

ferit Sözleşmenin 11.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankaya” ibaresinden

sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit

Sözleşmenin 10.4.4 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankaya” ibaresinden sonra

gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277
2- 16/3/2011 27876
3- 8/9/2011 28048
4- 14/11/2012 28467
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835
8- 7/6/2014 29023
9- 16/8/2014 29090
10- 12/6/2015 29384
11- 29/11/2016 29903
12- 25/1/2017 29959
13- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)
14- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)
15- 16/3/2019 30716
16- 13/6/2019 30800
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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 16 ncı maddesinin birinci fık-

rasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.” 

“(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik

özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-

mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde

yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu

Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İs-

tekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu

teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak, aynı maddenin dokuzuncu fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın ge-

nel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya-

hut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma

yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bu-

lunması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 21 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı

tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK027.0/D numaralı Geçici Te-

minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-

nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK028.0/D numaralı Kesin Te-

minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-

nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

cümlesi eklenmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK029.0/D numaralı Avans Te-

minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-

nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK029.1/D numaralı Geçici

Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet

senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi

eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK029.2/D numaralı Kesin Ke-

falet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet

senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi

eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK029.3/D numaralı Avans

Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet

senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi

eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan

KİK042.0/D numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-

rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı

alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bil-

gilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu

Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İliş-

kin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde

yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-

timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-

nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde

yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu

Gösterir Belge” olarak, 6.1 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-

deye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin 26.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
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“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağı-

daki belgeler:

…”

“ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değer-

lendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 

“b) Teminat mektupları.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına

Ait Tip Sözleşmesinin 12.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankaya” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/3/2011 27876

5- 20/4/2011 27911

6- 16/7/2011 27996

7- 15/7/2012 28354

8- 13/4/2013 28617

9- 24/9/2013 28775

10- 28/11/2013 28835

11- 7/6/2014 29023

12- 12/6/2015 29384

13- 27/6/2015 29399

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109

17- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

18- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

19- 13/8/2018 30508

20- 16/3/2019 30716

21- 13/6/2019 30800

22- 13/9/2019 30887
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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 ikinci fıkrasında yer alan “Açık ihale usulü
ile yapılan mal alımı ihalelerinde” ibaresi “İhalelerde” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “yapacakları” ibaresinden önce gelmek üzere
“yüklenicilerin ise sözleşme sürecinde (kesin kabul dahil)” ibaresi eklenmiştir. 

“(4) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek
ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza”
ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Doküman indirme ve teklif gön-
derme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet
süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapıla-
cağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurum
yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “istekli
olabileceklere” ibaresi “istekli olabilecekler ile yüklenicilere” olarak değiştirilmiş, üçüncü fık-
rasında yer alan “istekli olabilecekler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yükleniciler” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Gerçek ve tüzel kişilerin
EKAP’a kaydı” olarak ve yedinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a
kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile dinamik alım sistemi, yeterlik sis-
temi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet gibi süreçlerde sunulması gereken bilgi ve
belgelerin EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından
belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale
tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla,
e-teklifler,” ibaresi “E-teklifler,” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ilan veya duyuru tarihlerine
bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Uygulanmaya başlama süresi 
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6, 7, 8, 10 ve

14 üncü maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi
Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4B/EKAP numaralı “Ye-
terlik Bilgileri Tablosu”nda yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Mad-
desinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” başlıklı satır yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP numaralı “Ye-
terlik Bilgileri Tablosu”nda yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Mad-
desinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” başlıklı satır yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-YK numaralı
“Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” başlıklı satır
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.4/EKAP numaralı
Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi standart formunun birinci paragrafına “İhale yetkili-
since onaylanan ihale kararı ekte yer almaktadır.” ibaresi,  aynı standart formun sonuna ise
“EK: İhale Yetkilisince Onaylanan İhale Komisyonu Kararı (… sayfa)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı
“Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form” standart for-
munun (3) numaralı dipnotunda yer alan “ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektupları da dahil” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.B/EKAP numaralı
Elektronik Eksiltmeye Davet Formunda yer alan “(İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
“ile diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı, isteklilerin kimlikleri açıklanmadan” ibaresi
eklenir.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK051.2/EKAP numaralı Ge-
çici Teminat Mektubu Bilgileri Formu standart formunda yer alan “Banka-Şube adı” ibaresi
“Banka – Şube adı/Sigorta Şirketi – Acente adı”, “bankamız” ibareleri “bankamız/şirketimiz”,
“bankamızın” ibaresi “bankamızın/şirketimizin”, “Banka Görevlisi [İsim, Unvan] [İmza]” iba-
resi ise “Banka/Sigorta Şirketi Görevlisi [Ad Soyad, Unvan] [İmza]” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunu-
lan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin
7.1 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “bu hususları gösteren bel-
geler” ibaresinden sonra gelmek üzere “(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri
gösterir pay defteri)” ibaresi ile aynı Şartnameye 7.5.3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki maddeler eklenmiş, Şartnamenin 23 üncü maddesine bağlı (31) numaralı dipnotunda
yer alan “23.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (31) nu-
maralı dipnotun (23.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki
sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak değiştirilmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunu-

lan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin
26.5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 28.1 inci maddesi ile 29.1 inci maddesinin birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnamenin 36.1 inci maddesinde yer alan
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“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak
alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ile 36.2 nci maddesinde yer alan “ile geçici
teminat mektubu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 36.3 üncü maddesinde yer alan “Geçici te-
minat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiş ve son
cümle yürürlükten kaldırılmıştır.

“28.1. Geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt
edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.”
“İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye
ait teminat mektubu dışındaki teminatlar ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdür-
lüklerine teslim edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunu-
lan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin
38.3 üncü maddesi maddeye bağlı (44.2) numaralı dipnot eklenerek aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“38.3.44.2……………………………………………….”
“44.24734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde

“İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imza-
lanmayacaktır.”, diğer hallerde ise “İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren
on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.” yazılacaktır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmeliğin; 
a) 9, 11, 12, 13 ve 15 inci maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra, 
b) 6, 7, 8, 10 ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinden 60 gün sonra, 
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2011 27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/3/2011 27880

2- 14/11/2012 28467

3- 7/6/2014 29023

4- 12/6/2015 29384

5- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

6- 29/11/2016 29903

7- 25/1/2017 29959

8- 4/3/2017 29997

9- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

10- 16/3/2019 30716

11- 13/6/2019 30800

12- 13/9/2019 30887
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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 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.”

“(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik
özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara iliş-
kin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “taşı-
malı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri” ibaresi “ilgili mevzuatı uyarınca ta-
şıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-
mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde
yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu
Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin” olarak değiştirilmiş,
üçüncü fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin
bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman
yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması ge-
rekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şart-
namede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği
ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapıla-
bilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin
teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat
dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki
ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna
göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İs-
tekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu
teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın ge-
nel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya-
hut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma
yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bu-
lunması gerekir.” 
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetme-
liğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları
ile” ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu bel-
geler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.
“Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tab-
losunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mek-
tupları geçerli kabul edilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin” ibaresi “işin yapılacağı yerin bulunduğu il
veya illerden birinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 22 – (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.

Uygulanmaya başlama süresi 
GEÇİCİ MADDE 23 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi

ile 59/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60
günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/H numaralı Geçici
Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-
minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.2/H numaralı Kesin
Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-
minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.3/H numaralı Avans
Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-
minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.4/H numaralı Geçici
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.5/H numaralı Kesin
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.6/H numaralı Avans
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi
eklenmiştir.
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK030.0/H numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tü-
münü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi
“bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere
İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş
ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (26) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede
uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (26) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı
alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bil-
dirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”
“b) Teminat mektupları.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci
maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak-
ları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-
ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bil-
gilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci mad-
desinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha-
linde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak, 7.1 inci maddesinin
(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin
21 inci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare
seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (21) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi
“Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak,
27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağı-
daki belgeler:

…”
“ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değer-

lendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 
“b) Teminat mektupları.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde
yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu
Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye
7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci
maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”
“b) Teminat mektupları.”
MADDE 21 – 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 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde
yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu
Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye
7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1
inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 
“b) Teminat mektupları.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Söz-

leşmenin 11.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankaya” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Söz-
leşmenin 28.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“28.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu
işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin te-
minatlar iade edilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartname-
sinin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bankasına” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
yürürlüğe girer. 
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354

9- 13/4/2013 28617

10- 24/9/2013 28775

11- 28/11/2013 28835

12- 25/12/2013 28862

13- 7/6/2014 29023

14- 16/8/2014 29090

15- 25/10/2014 29156

16- 12/6/2015 29384

17- 27/6/2015 29399

18- 28/7/2015 29428

19- 27/4/2016 29696

20- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

21- 29/11/2016 29903

22- 25/1/2017 29959

23- 29/6/2017 30109

24- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

25- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

26- 13/8/2018 30508

27- 16/3/2019 30716

28- 13/6/2019 30800

29- 13/9/2019 30887
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Kamu İhale Kurumundan:
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

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

Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde

ihale dokümanının teslim alındığı tarihi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, on birinci fıkrasında yer alan “yönelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “elden

veya posta yoluyla yapılan” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(4) Elden veya posta yoluyla yapılan şikayet başvurusu dilekçelerine, başvuruda bu-

lunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onay-

lı örneğinin eklenmesi ya da e-şikayet ile yapılan başvurularda söz konusu belgelere ilişkin

bilgilerin belirtilmesi konusunda aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Şikayet başvurularına, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile im-

za sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi veyahut başvurularda

bu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekir. 

b) E-şikayet ile yapılan başvurularda imza beyannamesi/imza sirkülerine ilişkin bilgi-

lerin belirtilmesi gerekmez. 

c) Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde başvuruda bulun-

maya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı

örneğinin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda söz konusu

belgeler, e-şikayet ile yapılan başvurularda ise başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair

belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.

ç) E-ihalelerde aday veya isteklinin yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bu-

lunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin bulunması durumunda, elden veya

posta yoluyla yapılan başvurularda başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler,

e-şikayet ile yapılan başvurularda ise söz konusu belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.” 

“EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen dilekçelerde ise ihale konusu alan-

da faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belge veya bu belgeye ait bilgiler dilekçe

ekine EKAP’tan aktarılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kul-

lanılarak (e-şikayet) ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise elden veya posta

yoluyla Kuruma yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ön-

celikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.” ibaresi “EKAP üzerinden ya-

pılır.” olarak, dokuzuncu fıkrasında yer alan “imza karşılığı elden” ibaresi ise “EKAP üzerinden

ya da Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemler ile”

olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

—— • ——

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 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir. 

“Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde,  alım konusu mala veya işe

yönelik olarak düzenlendiği saptanan kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yö-

netim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hiz-

met yeterlilik belgesi istenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-

mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde

yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu

Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/1/2009 27099

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/7/2009 27296

2- 17/7/2010 27644

3- 16/12/2010 27787

4- 3/5/2011 27923

5- 24/9/2013 28775

6- 7/6/2014 29023

7- 25/1/2017 29959

8- 16/3/2019 30716
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin”
olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi ile dördüncü fıkrası yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. Ancak, özel
imalat süreci gerektiren ihalelerde kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer
ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen
makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere
yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için kendi malı olduğunu gösteren
belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi
malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun,  fiyat ve fiyat dışı unsurlar
dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu
oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum
yetkilidir.”

“(5) İş ortaklığında, ortaklardan biri,  birkaçı veya tamamı tarafından makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler sunulabilir.  Konsorsiyumda ise makine, teçhizat ve diğer
ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan
ayrı ayrı istenir.”

“(6) Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli
olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilebilir.
Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipman yüklenicinin kendi malı olabileceği gibi bun-
ların kiralanması da mümkündür. Yüklenici kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana
ilişkin olarak ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan belgeleri muayene ve kabul komisyonuna
sunar. Kiralamalarda ise kira sözleşmesini muayene ve kabul komisyonuna sunmak zorunda-
dır.”

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu
teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın ge-
nel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya-
hut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma
yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bu-
lunması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  dokuzuncu fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat
mektupları ile”  ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve
sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.
“Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tab-
losunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mek-
tupları geçerli kabul edilmez.” 
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 58/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü

cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler 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.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi

ile 58/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60

günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.1/M numaralı Geçici

Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-

minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.2/M numaralı Kesin

Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-

minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 –  Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.3/M numaralı Avans

Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu te-

minat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.4/M numaralı Geçici

Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet

senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi

eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.5/M numaralı Kesin

Kefalet Senedinin son paragrafına  “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet

senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi

eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.6/M numaralı Avans

Kefalet Senedinin son paragrafına  “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet

senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi

eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan

KİK030.0/M numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) nu-

maralı alt bendinde yer alan  “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
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tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tü-

münü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi

“bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere

İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş

ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (28) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede

uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (28) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı

alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bil-

dirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-

ğıdaki belgeler:

…”

“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci

maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan  “ilgisine göre tüzel kişiliğin or-

takları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-

ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-

susları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bil-

gilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek

üzere  aşağıdaki madde eklenmiştir.

“7.5.4. Ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulması gerektiği teknik şartnamede be-

lirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler ön yeterlik

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin

(b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan  “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

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

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-

timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiş, aynı Şartnamenin

7.1 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (23)
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numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten

kaldırılmış, (23) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında

isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b)

bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağı-

daki belgeler:

…”

“ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değer-

lendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 

“b) Teminat mektupları.”

MADDE 19 – 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 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde

yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-

timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-

nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde

yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu

Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye

7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci

maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-

ğıdaki belgeler:

…”

“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

“b) Teminat mektupları.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-

gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde

yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-

timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-

nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde

yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu

Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye

7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1

inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-

ğıdaki belgeler:

…”
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“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 

“b) Teminat mektupları.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleş-

menin 11.3.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankaya” ibaresinden sonra gelmek

üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiş, 37.6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,”

MADDE 22 – Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

yürürlüğe girer. 

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/6/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 27/6/2015 29399

12- 27/4/2016 29696

13- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109

17- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

18- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

19- 13/8/2018 30508

20- 16/3/2019 30716

21- 13/6/2019 30800

22- 13/9/2019 30887
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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 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin ta-
mamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik
ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son
Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin”
olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”
“(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, ma-

kine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz
konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.” 

“(2) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi
malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak be-
lirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer
ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur
değerlendirmesi yapılabilmesi için,  kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri
tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam
değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya
azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İs-
tekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu
teminat mektuplarının” ibaresi “Teminat mektuplarının” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın ge-
nel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya-
hut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma
yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bu-
lunması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetme-
liğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları
ile” ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, “Geçici teminat mektubu ve sunduğu bel-
geler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiştir.
“Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tab-
losunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mek-
tupları geçerli kabul edilmez.” 
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 60/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 25 – (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.

Uygulanmaya başlama süresi 
GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi

ile 60/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60
günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Te-
minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-
nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.2/Y numaralı Kesin Te-
minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-
nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.3/Y numaralı Avans Te-
minat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu temi-
nat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin
Hesap Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca,
bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konu-
lamaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.5/Y numaralı Geçici
Kabul Noksanları Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi
uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.6/Y numaralı Geçici
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.7/Y numaralı Kesin
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.8/Y numaralı Avans
Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet
senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi
eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin
Hesap Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu
kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”
cümlesi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.10/Y numaralı Geçici
Kabul Noksanları Kefalet Senedinin son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi
uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan
KİK033.0/Y numaralı standart form ile bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan KİK034.0/Y nu-
maralı standart form eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) nu-
maralı alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tü-
münü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi
“bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere
İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş
ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (27) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede
uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (27) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı
alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bil-
dirilir.” olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”
“b) Teminat mektupları.” 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci
maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak-
ları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-
ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bil-
gilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin
(b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak, (h) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı
(21) numaralı dipnotunda yer alan “21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmış, (21) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşa-
masında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak,  27.1 inci madde-
sinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağı-
daki belgeler:

…”
“ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değer-

lendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 
“b) Teminat mektupları.” 

30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer
alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-
mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer
alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gös-
terir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye
7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci
maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde, 36.1 inci maddesine bağlı (31) numaralı dipnotta yer
alan “36.2.” ibaresi “36.1.1.” olarak değiştirilmiş ve Şartnameye 36.1 inci maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”
“b) Teminat mektupları.” 
“36.1.1…………………………………………..”
MADDE 22 – 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 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde
yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu
Gösterir Belge” olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye
7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1
inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşa-
ğıdaki belgeler:

…”
“7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” 
“b) Teminat mektupları.” 
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-

menin 23.5 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu maddeye bağlı aşağıdaki
(21.2) numaralı dipnot eklenmiş, 23.6 numaralı maddesi ve bu maddeye bağlı (21.2) numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

“23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki
“Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme
ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. 21.2 Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü
maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen
listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.”

“21.2 İdare, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve
ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurum tarafından
ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma zorunluluğu bulunan makine, malzeme ve ekip-
man içerisinden ihale konusu işte kullanılacak olanlar ile bunlar dışında yerli malı olması şartı
aradığı diğer makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı sözleşme ekinde yer alan “Yerli Malı
Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde ayrıntılı olarak belirtecektir.”

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 28 inci maddesinin başlığı ile 28.2 numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnot
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile
iş kalemi miktarının değişmesi”

“24.1(1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “28.2. Bu madde
boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; 
“28.2.İş kalemi miktarının değişmesi
28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye

dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için
sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için
ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi
miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme
bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş
kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi
artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ]
S  =  Sözleşme bedeli (TL),   
F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),
A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), 
R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).
28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi

analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fi-
yatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak
hesaplanır.”

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;
“28.2.İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi
28.2.1.Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye

dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için
sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için
ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi
miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme
bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş
kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi
artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ]
S  =  Sözleşme bedeli (TL),   
F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),
A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), 
R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).
28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi

analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fi-
yatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak
hesaplanır.””
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bankasına” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
yürürlüğe girer. 
MADDE 27 – 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)

23- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

24- 13/8/2018 30508

25- 16/3/2019 30716

26- 13/6/2019 30800

27- 8/8/2019 30856

28- 13/9/2019 30887

29- 2/11/2019 30936
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KOMPOST TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kompost
Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin yönetimine,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“ç) İşlenmek üzere kompost tesislerine gönderilen hayvansal atıklar hariç olmak üzere,

24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kul-
lanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yönetilen hayvansal
yan ürünleri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhur-
başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü madde-
leri,

ç) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönet-
meliği,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Atık işleme: Ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere Atık Yönetimi Yönet-
meliğinin Ek-2/A ve Ek-2/B’sindeki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,

b) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç
olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B’deki faaliyetlerle geri ka-
zanan ve/veya bertaraf eden tesisi,”

“d) Biyobozunur atık: Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim
ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen
atıkları,”

“f) Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/B’sinde listelenen işlemleri,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (g) ve (h) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Atıklar; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirlet-

meyecek şekilde kapalı olarak taşınır.”
“g) Kurulması planlanan kompost tesisleri için Ek-4’te yer alan formata uygun olarak

hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş alınır ve sonrasında çevresel etki de-
ğerlendirmesi süreci tamamlanır.”

“h) Kompost tesisleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre izin ve lisansı
alır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Tesisin ömrünü tamamlamasını müteakip tesise atık kabul etmemekle ve Atık Yö-
netimi Yönetmeliği 10 uncu maddesi çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmekle,” 

“ğ) İşletmeci, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak tesise ilişkin bilgileri
çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla,”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(6) Atık kabul birimleri yağış etkisine karşı üstü ve araç giriş çıkışı hariç diğer üç tarafı
kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm
kalınlığında, C30/37 beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya
yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık
kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim veri-
lir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kapalı veya yığın kompost tesisleri; havalandırma sisteminin, uçucu bileşikler, çü-
rüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek
emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulur ve çalıştırılır.

(4) Mahalli idarelerce belediye atıklarının işlenmesi amacıyla kurulması planlanan kom-
post tesisleri hariç olmak üzere solucan tipi kompost sistemleri, mantar üretim kompost sis-
temleri ve her türlü atığın kaynağında işlendiği bahçe tipi kompost sistemleri/makineleri için
bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Ancak, bahçe tipi kompost sistemleri hariç olmak üzere diğer
kompost sistemlerinde sızıntı suyu kontrol sistemi kurulur.

(5) Hayvansal atığın hammadde olarak tesiste işlenmesi durumunda hijyenizasyon iş-
lemine yönelik İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 12 – (1) Biyobozunur atıkların işlenmesiyle elde edilen ürün özelliklerinin

belirlenmesinde;
a) Beslenen hammadde özelliklerine,
b) Kompost tesisi proses şartlarına,
uyulur.
(2) Kompost tesisinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen ürünün kullanıl-

masında 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan
Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte yer alan kriterler sağ-
lanır.” 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan kompostun piyasaya arz edilmesin-

de, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin geçici birinci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-1’i, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiş,

Ek-2’si ve Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2015 29286

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/7/2017 30137
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının

yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-

ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile

19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının

ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Elemanı (Staff) (Seviye 3) Ulusal Meslek Stan-

dardı

Ek-2 Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Sorumlusu (Supervisor) (Seviye 4) Ulusal Mes-

lek Standardı

Ek-3 Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Yöneticisi (Manager) (Seviye 5) Ulusal Meslek

Standardı
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Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere

Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “ya-

pılır” ibaresinden önce gelmek üzere “ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet

ile)” ibaresi ile aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklen-

miştir.

“EKAP üzerinden yapılan başvurularda bildirim tarihi başvuru tarihi sayılır. Başvuruların ida-

relerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir.

EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikayet başvurusunda bulu-

nulabilir; ancak, başvurunun EKAP tarafından idareye bildirimi iş günlerinde ve 9.00-18.00

saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00)  arasında yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

standart formunun (2) numaralı dipnotunda yer alan “,danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde

ise dokümanın teslim alındığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi

Örneği standart formunun (2) numaralı dipnotunda yer alan  “,danışmanlık hizmet alımı iha-

lelerinde ise dokümanın teslim alındığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2009 27124

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2010 27644

2- 3/5/2011 27923

3- 24/9/2013 28775

4- 7/6/2014 29023

5- 25/1/2017 29959

6- 4/3/2017 29997

7- 16/3/2019 30716
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin or-
takları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-
ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bil-
gilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.2 numaralı maddesinin üçüncü ve beşinci cümleleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, anılan Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinin beşinci fıkra-
sında ilgili mevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri
ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının
altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceği
hüküm altına alınmıştır.”
“Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işlerinin ise niteliği itibarıyla belli
istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“9.1. İhale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fiyat

dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak
aranmaması durumlarında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taah-
hütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları isten-
mez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe 10.5 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“10.6. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört
ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini
sunabileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İlgili Yönetmeliklerde düzenlenen dört ay-
lık süre, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin olağan şartlardaki verilme süreleri dikkate alına-
rak belirlenmiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi beyannamelerinin verilme
sürelerinin uzatılması durumunda anılan Yönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı
sürelerde uzamış sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10/A.1 numaralı maddesinde yer alan “sözleşmeyi imzala-
yanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”
ibaresi “sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil
olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C.
kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif
ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C.
kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı
bırakılmaz.” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16.4.7. numaralı maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldı-
rılmış ve Tebliğe aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“16.4.7.1. Fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana
ilişkin olarak; teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere, kısımlar itibarıyla farklı
tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde istenen her bir tesis, makine, teçhizat ve
ekipmana ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi
halinde ise teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere istenen tesis, makine, teçhizat
ve ekipmanın niteliği ve sayısına göre aynı kanıtlayıcı belgelerin sunulması yeterlidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe 16.9 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“16.A. İdarelerce yapılan bildirimlerde belirli bir tarihe kadar süre verilen hallerde, sü-
renin bitimi olarak, belirtilen tarihin içinde bulunduğu günün mesai saati esas alınır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18.1.3. ve 18.2. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, 18.1.3.1. numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“18.1.3. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ‘Teminatlar’ başlıklı ilgili maddelerinde;
“Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdür-
lüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetki-
lendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla
yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması
gerekir.” denilmektedir. Buna göre; teminat mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek
isteyen bankanın/sigorta şirketinin; “Bu teminat mektubunun teyidi için, (… .com.tr) posta ad-
resine veya (……) no.lu faksa teminat mektubu içeriğindeki bilgileri içeren yazı yazılarak ida-
relerce bu teminat mektubu ile ilgili teyit alınabilir. Buna karşılık tarafımızca, idarelerce “elek-
tronik posta” yoluyla teyit alma taleplerine yönelik olanlar dahil, ancak resmi yazışma yoluyla
veya faks yoluyla teyit yapılacak olup, faks ile yapılan teyitlerin en az iki yetkilinin imzasını
taşıması gerekir” şeklinde olmak kaydıyla bir açıklayıcı not koymaları, 4734 sayılı Kanun ve
İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine aykırılık oluşturmayacaktır.”

“18.2. Geçici teminat mektuplarının süresi
Geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden

itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusuna ilişkin ola-
rak; idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi
tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı
maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici
teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şart-
namede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya as-
gari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe 30.3.6 numaralı maddesinin beşinci cümlesinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“İlan ön kontrol sürecinde, Kurum tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ol-
duğu veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğurduğu tespit edilerek iade edilen ilanlarla ilgili ola-
rak; söz konusu alımın 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine
aykırılık teşkil etmediği hususuna ilişkin yazının, Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en
üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı tarafından imzalı olarak
Kuruma ulaşmasından sonra ilan işlemlerine devam edilir. Bu durumda Kurum, değerlendir-
meleri ile birlikte gerekli görülen diğer bilgi ve belgeleri, idarenin bağlı, ilgili veya ilişkili ol-
duğu Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirir.”
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MADDE 10 – Aynı Tebliğin 32.2.1 numaralı maddesinde yer alan “verilebilmesi” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ile şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi”
ibaresi eklenmiş, “kayıt aşamasında düzenlenen protokolde münferiden e-imza kullanmaya
yetkili kılınan kişi” ibaresi “kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler” olarak
değiştirilmiş, 32.2.2 numaralı maddesinde yer alan “EKAP üzerinden” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “, teklif vermeye davet edilmeyenlerce” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 42.1 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 45.1.13.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından
muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum
tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.” iba-
resi “Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması
kapsamında sunulacaktır.” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “fiyat teklifi sunulabilmesi için,” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “öncelikle fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki
geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu
mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması,” ibaresi eklenmiş, aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş, 45.1.13.6 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“ve” ibaresi “,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “malın ticaretinin isteklinin faaliyet
alanında olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve son veya bir önceki geçici vergi beyan-
name döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü fiyat teklifi konusu mal miktarının
en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ek-
lenmiş ve aynı Tebliğe 45.1.13.14 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.
“Mala ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için ayrıca fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya
bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat
teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapılmış olması gerekir.”

“Kurum bu maddede düzenlenen 1/20 oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık
maliyeti ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.”
“Kurum bu maddede düzenlenen 1/20 oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık maliyeti
ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.”

“45.1.13.15. Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı
malzemelerinin idarenin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğü haller dışında, bu Teb-
liğin 45.1.2 maddesi gereğince nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha
düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin
açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile
tevsik etmeleri gerekmektedir.”

“45.1.13.16. Niteliği gereği üretiminden sonra belirli bir süre içerisinde imalata dönüş-
türülmesi gereken hazır betona ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek
yayımlanmış rayiçler ile açıklama yapılması esastır. İdarece, TS 13515 Standardında belirlenen
süreler ile Karayolu Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen azami hız sınırları dikkate alınarak,
hazır beton üretim tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami mesafenin tespit edilmesi ve
aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda bu mesafeye yer verilmesi
zorunludur. Fiyat teklifi ile açıklama yapılması halinde, idarece belirlenen mesafeden daha
uzak mesafe kullanılamaz.”
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“45.1.13.17. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerine
ilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma
bedeli üzerinden yapılabilir. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ancak resmi rayici bulun-
mayan iş makineleri için kullanılabilir.

İsteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açık-
lamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunludur. Ay-
rıca, bu açıklamada iş makinesine ilişkin tutar olarak;

a) İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmuş olması ha-
linde, amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan maliyet katsayıları (yedek parça, tamir-bakım,
sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj)  toplamı (ilgili analizde miktar kısmına yazıla-
rak) ile  resmi rayicin çarpılması sonucu bulunacak tutar,

b) İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmamış olması
halinde ise, (a) bendinde hesaplanan tutarın altında olmamak koşuluyla, iş makinesinin satın
alma bedeli ile analiz girdi miktarının çarpılması sonucu bulunacak tutar,

kullanılabilecektir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 52.1 numaralı maddesinde yer alan “F  =  İş kaleminin

sözleşme birim fiyatı (TL / ….),” ibaresi “F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),” olarak de-
ğiştirilmiş, aynı Tebliğe 52.1 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-
lenmiştir.

“52.2. 52.1. maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi
analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fi-
yatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak
hesaplanır.

Buna göre, (52.1) maddesinde yer alan örnekteki iş kaleminin hesaplanan revize birim
fiyatının (487,50 TL/m3),

a) İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel
gider dahil) hesaplanan birim fiyatın (örneğin 450 TL/m3) üzerinde olması halinde, iş kalemine
ait nihai revize birim fiyat iş kaleminin resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında
kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı olan 450 TL/m3 olarak belirlenecektir. Anılan
iş kaleminde sonradan yeni iş artışları olması ve (52.1) maddesinde yer alan formüle göre he-
saplanan revize fiyatın (örneğin 425 TL/m3), iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kulla-
nılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyattan (450 TL/m3) düşük
olması halinde, revize birim fiyat 425 TL/m3 olarak dikkate alınacaktır.

b) İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel
gider dahil) hesaplanan birim fiyatın (örneğin 500 TL/m3) altında olması halinde, nihai revize
birim fiyat 487,50 TL/m3 olarak belirlenecektir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 54.2. numaralı maddesinin (e) bendinde yer alan
“Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu,” ibaresi “Kapasite raporu,”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 69.2 numaralı maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İhale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına, ihale
konusu iş kapsamında tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma yapılıp yapılmayacağına ve-
yahut işin m, km, m2, m3, lt, ton, adet vb. birimler üzerinden birim fiyat veya götürü bedel
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teklif alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihale konusu hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan
işçilik girdisi ile varsa malzeme ve makine gibi diğer hizmet girdilerinin belirtildiği analizler
ile bu girdilerin yaklaşık maliyet içindeki ağırlık oranlarına yaklaşık maliyet hesap cetvelinin
ekinde yer verilmesi zorunludur. Yapılacak analiz kapsamında, işçilik girdisine yönelik olarak,
personel sayısı, personel maliyeti ve çalışma süreleri (kısmi/tam zamanlı) bilgilerine yer veri-
lir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 70.1.2. numaralı maddesinde yer alan “ihaleyi yapan ida-
renin bulunduğu ilin” ibaresi “işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 78.1 inci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya
geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren
veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak
değerlendirilecektir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 78.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.1.3. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği sürek-

lilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik
işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil
alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi,
dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb.
işler ile Kurum tarafından belirlenecek diğer işler, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara
bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.”

MADDE 19- Aynı Tebliğin 78.1.4 numaralı maddesinde yer alan “hizmet alımlarında,”
ibaresi “hizmet alımları ile 78.1.1 inci maddede belirtilen koşulları taşıyan hastane bilgi yönetim
sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerinde,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğe 78.1.4 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“78.1.5. İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine
uygunluğunun tespit edilmesinde; kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerin personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, ilgili kısma ilişkin
yaklaşık maliyet de dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Herhangi bir kısmın
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olması halinde, ihale personel çalıştı-
rılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 79.2.2.1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tu-
tanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından mu-
hafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum ta-
rafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.” ibaresi
“Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması
kapsamında sunulacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 79.3.4 numaralı maddesinin son cümlesinde yer alan “ihale
tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin
yıllık değişim oranı” ibaresi “ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fi-
yatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran” olarak
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir
ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi
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Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açık-
lanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100
TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87
TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğe 79.3.5 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve
birden fazla yılı kapsayan işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli
bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya
tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali
yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen
bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki
aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesap-
lanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan
bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemi
Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en
son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için
(100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için
(150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğe 97/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 97/B
maddesi eklenmiştir.

“97/B - Fiyat Farkına İlişkin Esasların Uygulanması
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer

alan temel endeksin/fiyatın/sayının tespitinde ihale tarihi olarak aşağıdaki tarihler dikkate
alınır:

a) Elektronik eksiltme uygulanan ihalelerde eksiltme tarihi.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen işlerde, ön yeterliğin tespitinden

sonraki teklif tarihi.
c) Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde, son yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih.”
MADDE 25– Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun
yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi
yürürlüğe koyan Tebliğin 4, 7, 10 ve 24 üncü maddeleri ilan veya duyuru tarihlerine bakılmak-
sızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 5 inci maddesi ise ilgili maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin ekindeki Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 formları ek-
teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Tebliğin;
a) 1, 2, 3, 6, 8, 13 ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383

9- 13/4/2013 28617

10- 23/8/2013 28744

11- 24/9/2013 28775

12- 28/11/2013 28835

13- 25/12/2013 28862

14- 7/6/2014 29023

15- 16/8/2014 29090

16- 25/10/2014 29156

17- 12/6/2015 29384

18- 27/6/2015 29399

19- 28/7/2015 29428

20- 27/4/2016 29696

21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

22- 29/11/2016 29903

23- 25/1/2017 29959

24- 4/3/2017 29997

25- 29/6/2017 30109

26- 6/2/2018 30324

27- 31/3/2018 30377

28- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

29- 20/11/2018 30601

30- 16/3/2019 30716

31- 13/6/2019 30800

32- 8/8/2019 30856

33- 13/9/2019 30887

30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



30 Eylül 2020 – Sayı : 31260                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



Kamu İhale Kurumundan:
KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE LİSANSLI İŞLER KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İŞ DENEYİM 
BELGELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum

ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleş-
tirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlen-
dirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

10 uncu ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Alt yüklenici: KÖİ projelerinde yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile yük-
lenicinin uhdesindeki işin bir bölümünün yapımını üstlenen, idare tarafından onaylanmış gerçek
veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

b) Görevli şirket: Bir KÖİ projesini gerçekleştirmek üzere özel olarak kurulmuş, idare
ile uygulama sözleşmesini imzalayan tüzel kişiyi,

c) İdare: KÖİ projeleri çerçevesinde yapılması öngörülen yatırım ve hizmetleri gerçek-
leştirmek üzere görevli şirket ile sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan
kamu kurum ve kuruluşlarını, lisanslı işlerde ise ilgili mevzuatı uyarınca işin yapı denetimi
veya kabulünü yapmakla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarını,

ç) KÖİ projeleri: Yap-İşlet-Devret, Yap-Kirala-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkının Dev-
ri ve benzeri kamu özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilen projeleri,

d) Lisanslı işler: İlgili mevzuatı uyarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri li-
sanslar kapsamında gerçekleştirilen işleri,

e) Lisans sahibi: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 14/3/2013
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca piyasada faa-
liyet göstermesi için lisans verilen tüzel kişiyi,

f) Uygulama sözleşmesi: KÖİ projelerinde idare ile görevli şirket arasında imzalanan
sözleşmeyi,

g) Yapım sözleşmesi: KÖİ projelerinde, görevli şirket ile yüklenici; lisanslı işlerde ise
lisans sahibi ile yüklenici arasında imzalanan yapım işi sözleşmesini,

ğ) Yönetmelik: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,
h) Yüklenici: KÖİ projelerinde, görevli şirket ile; lisanslı işlerde ise lisans sahibi ile

yapım sözleşmesini imzalayan yapım müteahhidini,
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM
İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve Belge 

Tutarının Güncellenmesi

İş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş dene-

yim belgeleri ilgili idare tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek  kayıt edilir. 
(2) Yapı denetimi veya kabulü, kamu kurum ve kuruluşları dışında ilgili mevzuatı uya-

rınca yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından yapılan işlerde iş deneyim belgesi, yetkilendirilen
tüzel kişiler tarafından düzenlenir ve ilgili Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kamu ku-
rum veya kuruluşu tarafından onaylanarak EKAP’a kayıt edilir. 

(3) Yapı denetimi veya kabulünün bir kısmı kamu kurum veya kuruluşu, bir kısmı ise
ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen tüzel kişi tarafından yapılan işlerde iş deneyim belgesi,
ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilir. 

İş deneyim belgelerinin düzenlemesi 
MADDE 5 – (1) İş deneyim belgeleri; yapım sözleşmesine dayalı olarak taahhüt edilen;
a) Kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”, 
b) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme ora-

nının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi
halinde, “yüklenici iş durum belgesi”, 

c) Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen
bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl söz-
leşmeye ilişkin işin kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, 

ç) Kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve
yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme
belgesi”, 

d) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme ora-
nının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi
halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan
mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

olarak düzenlenir.
(2) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetim hizmetlerinin üçüncü kişilerden danışmanlık

hizmeti alınmak suretiyle yaptırılması halinde idarede görevli mühendis ve mimarlara iş de-
netleme belgesi düzenlenmez.

(3) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerde, belge düzenlemeye yetkilen-
dirilen tüzel kişide ve ilgili Bakanlıkta veya Bakanlığın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuru-
luşunda görevli personele iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmez.

(4) İş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grup-
ları itibarıyla dağılımına yer verilir. 

(5) Denetim veya yönetim faaliyetleri dolayısıyla iş deneyim belgeleri düzenlenirken,
9 uncu madde uyarınca iş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak
oranlara belgelerin açıklama kısmında yer verilir.

İş deneyim belgeleri için başvuru 
MADDE 6 – (1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi

tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, 4 üncü maddede sayılan ku-
rum ve kuruluşlara başvururlar:

a) Yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren yapım sözleşmesi, yapı ruhsatı,
yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye
ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci
mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye
tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi ile imalat tespit tutanakları.
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b) Alt yükleniciler için; yüklenici yapım sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin
belgesi, yükleniciye taahhüt edilen iş karşılığı imzalanan bedel içeren sözleşme, yüklenici ile
imzalanan sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, sözleşme kapsamında ça-
lıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, kabul tutanağı, var-
sa; hakediş raporları ile imalat tespit tutanakları.

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis
veya mimar olarak görev alanlar için; hizmet cetveli, görevlendirme yazısı.

ç) Yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet
belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye
konu işe ilişkin bedel içeren sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, ka-
bul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi
ile imalat tespit tutanakları.

d) Yüklenici bünyesinde proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler için;
mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, sözleşme konusu iş kapsamında proje
müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye
konu işe ilişkin bedel içeren sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, ka-
bul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi
ile imalat tespit tutanakları.

(2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve sair mevzuat uyarınca yapı ruhsatı
alınması zorunluluğu bulunmayan yapım sözleşmesine konu yapılar için, iş deneyim belgesi
başvurularında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sunulması şartı aranmaz.

(3) İdareler tarafından başvuru sahiplerine belge düzenlenmesinde, başvuruda verilen
belgeler dışında işle ilgili olarak idarede bulunan belgeler de dikkate alınır. Ayrıca idare tara-
fından gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

İş deneyim belge tutarının tespiti 
MADDE 7 – (1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yöne-

tilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara ödemelere ilişkin rapor veya belgelerdeki,
kabulü yapılmış işlerde ise kesin ödemeye ilişkin rapor veya belgelerdeki iş veya görevle ilgili
yapım işine ilişkin tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır. Belge tutarının
tespitinde, yapım sözleşmesi kapsamında bulunan projelendirme, kamulaştırma, tefrişat gibi
yapım işi dışındaki işlerin bedelleri sözleşme bedelinden çıkarılır.

(2) Bu tutar; yüklenici tarafından taahhüt edilen işlerde; fiyat farkları hariç, iş artışları
dahil sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden belirlenir. Ancak, bu tutarın belirlen-
mesine esas iş artış oranının tespitinde, ilgili mevzuatı ile varsa sözleşmesindeki hükümler dik-
kate alınır.

(3) Denetleme ve yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyim belge tutarlarının be-
lirlenmesinde;

a) Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi,
denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden,
işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden
fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tu-
tarlar üzerinden,

b) Kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol
mühendisinin iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı
üzerinden,

c) Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden, ancak
işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden
fazla yönetici olması halinde belge tutarı, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üze-
rinden,
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ç) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer
kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
esaslar dahilinde, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden,

belirlenir.
(4) Alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de doğrulaması

şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi
sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. 

İş deneyim belgelerinin verilmesi
MADDE 8 – (1) İş deneyim belgeleri; yüklenicilere, idare tarafından onaylanmış olması

koşuluyla yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere,
mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talep
tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenerek verilir. Dü-
zenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçe-
leriyle yazılı olarak bildirilir.

(2) Yüklenicilere; taahhüt ettikleri işler için işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme bel-
gesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme be-
delinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum bel-
gesi” idare tarafından düzenlenerek verilir.

(3) Alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri
ve kısmi kabul öngörülen işlerde, idare tarafından kısmi kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye
ilişkin işin kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” düzenlenerek verilir.
Yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde, nevi itibarıyla verilen bir işin
baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda,
alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme be-
delini aşamaz.

(4) Mühendis ve mimarlara;
a) İş Denetleme Belgesi;
1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mahallinde

ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında
fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine, 

2) Yüklenici bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yap-
mış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine, 

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.
b) İş Yönetme Belgesi;
1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarında; bir görev-

lendirme yazısına veya  idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i
oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube
müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve bunlarla aynı teknik seviyede
görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya
teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür
yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara, 

2) Yüklenicilerde; anonim şirket olması halinde genel müdür, murahhas müdür, yönetim
kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirket olması halinde şirket müdürü görevlerini
aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev
yapan, en az beş yıllık mühendis veya mimarlara, ayrıca belge düzenlemeye yetkili kurum ve
kuruluşlara bildirilmesi kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme ko-
nusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260



(5) Ortak girişimler için; 
a) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı

ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş deneyim belgesi düzenlenir,
b) Konsorsiyumlarda her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını

ve tutarlarını gösteren iş deneyim belgesi düzenlenir.
İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ve belge tutarının güncellenmesine

ilişkin esaslar
MADDE 9 – (1) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme, iş durum ve alt yüklenici iş bitirme belge tutarları tam olarak,
b) Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları onda bir oranında,
c) Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları otuzda bir oranında,
dikkate alınır. 
(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye

bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan
yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu
aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, belgeye konu işin sözleş-
mesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, belgenin sunulduğu ihalenin ilk ilan veya
davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulu-
nan katsayı üzerinden güncellenir.

(3) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; belgelerdeki
parasal tutarlar, belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar;
ikinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yapımla ilgili danışmanlık hizmetleri 
MADDE 10 – (1) İdarelere bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleşti-

rilen yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, idare tara-
fından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilir.

(2) Görevli şirket, lisans sahibi veya yükleniciye bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı
olarak taahhüt edilen yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işlerine ilişkin deneyimin belge-
lendirilmesinde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Da-
nışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde yer alan esaslar
dikkate alınır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) İş deneyim belgelerinin düzenlemesi, belge tutarının tespiti, belge-

lerin verilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde
Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan iş

deneyim belgeleri, bu Tebliğde öngörülen şartları sağlamaları halinde, 4734 sayılı Kanun kap-
samında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilir. 

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7717 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5927 
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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7776 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı  : Santrifüj pompa alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020 / 507967 

Dosya no   : 2021471 

1-İDARENİN  :  

a) Adres   : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası   : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi   :  

2- İHALE KONUSU MALIN  :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Santrifüj pompa temini (2 kalem) 

b) Teslim yeri   : Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ambarı / 

ZONGULDAK  

  Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ambarı / BARTIN 

c) Teslim tarihi   : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3)İHALENİN   

a) Yapılacağı yer   : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati   : 14.10.2020 Çarşamba günü saat : 15:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. TS EN ISO 9905 belgesi teklifle verilecektir. 

4.2.2. Teknik şartname eki soru formu cevapları teklifle verilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 14.10.2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 

 7638/1-1 
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6-9 TON EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİF ENDÜVİ 

EKİPMANLARI TAMİRİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

İşin adı : 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri hizmeti işi 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020/504165 

Dosya No  : 2027867 

1-İdarenin  :  

a) Adresi  : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2-İhale konusu malın  :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri 

hizmeti (6 kalem)  

b) Teslim yeri  : Karadon Taşkömürü İşletme müessesesi Elektro Mekanik 

İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi   : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3-ihalenin  :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21.10. 2020 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin herbir kaleminde % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.10.2020 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye 

Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 

 7639/1-1 
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BASINÇLI HAVALI CARASKAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

1-İdarenin  
a) Adresi  :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. 

Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 ZONGULDAK  
b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2-İhale konusu işin nev’i  
a) niteliği, türü ve miktarı  : Basınçlı Havalı Caraskal, 2 kalem  
b) teslim yeri  : Yerli Yükleniciler için: Üzülmez TİM iş sahası. 
   Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı 
c) teslim tarihi  : Siparişi takiben 120 takvim gününde teslimat yapılacaktır. 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer  : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) tarihi ve saati  : 09/11/2020 Pazartesi saat 15:00 
c) dosya no : 33-TTK-1621 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
 b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

 d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
 e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
 f) İdari şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
 g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
 h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
 ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
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Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

 i) Teknik şartname 2. madde cevapları 

 j) Firmalar teklif ya da teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak 

aşağıdaki belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 

tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 

itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 

bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 

akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 

5 -Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 -Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 75,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 09/11/2020 Pazartesi saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 

 7685/1-1 
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18 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeninden:  
1 – İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 18 adet Jeotermal Kaynak Arama 

Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. 
bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Tokat İl Özel İdaresi İl 
Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir. Şartnameler mesai saatleri içinde 
İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 

Sıra 

No 
İlçesi Erişim No 

Kaynak 

Cinsi 

Alan 

(Hektar) 

İhale Bedeli TL 

(KDVD Hariç 

Geçici Teminat 

Miktarı (%3) 
İhale Tarihi ve Saati

1 Merkez 3251325 
Jeotermal 

Kaynak 
600 21.112,00 633,00 

15.10.2020 

Saat:10:00 

2 Merkez 3318399 
Jeotermal 

Kaynak 
375 13.195,00 396,00 

15.10.2020 

Saat:10:05 

3 Merkez 3331061 
Jeotermal 

Kaynak 
1598,61 56.250,00 1.688,00 

15.10.2020 

Saat:10:10 

4 Merkez 3381298 
Doğal 

Mineralli Su
3890,59 68.449 2.053,00 

15.10.2020 

Saat:10:15 

5 Artova 3307761 
Jeotermal 

Kaynak 
1.517,58 53.399,00 1.602,00 

15.10.2020 

Saat:10:20 

6 Sulusaray 3305471 
Jeotermal 

Kaynak 
4.901,21 172.458,00 5.174,00 

15.10.2020 

Saat:10:25 

7 Sulusaray 3305472 
Jeotermal 

Kaynak 
5.000,00 175.935,00 5.278,00 

15.10.2020 

Saat:10:30 

8 Zile 3318398 
Jeotermal 

Kaynak 
1.238,51 43.579,00 1.307,00 

15.10.2020 

Saat:10:35 

9 Niksar 3251326 
Jeotermal 

Kaynak 
1.600,00 56.299,00 1.689,00 

15.10.2020 

Saat:10:40 

10 Niksar 3295285 
Jeotermal 

Kaynak 
1.200,00 42.224,00 1.267,00 

15.10.2020 

Saat:10:45 

11 Niksar 3318397 
Jeotermal 

Kaynak 
400,00 14.075 422,00 

22.10.2020 

Saat:10:00 

12 Niksar 3318400 
Jeotermal 

Kaynak 
250,00 8.797,00 264,00 

22.10.2020 

Saat:10:05 

13 Niksar 3332051 
Jeotermal 

Kaynak 
2.955,23 103.985 3.120,00 

22.10.2020 

Saat:10:10 

14 Erbaa 3249755 
Jeotermal 

Kaynak 
400,00 14.075,00 422,00 

22.10.2020 

Saat:10:15 

15 Erbaa 3385541 
Jeotermal 

Kaynak 
4.975,03 175.056,00 5.252,00 

22.10.2020 

Saat:10:20 

16 Turhal 3318395 
Jeotermal 

Kaynak 
2.084,56 73.349,00 2.200,00 

22.10.2020 

Saat:10:25 

17 Turhal 3318396 
Jeotermal 

Kaynak 
268,75 9.456,00 284,00 

22.10.2020 

Saat:10:30 

18 Niksar - 
Jeotermal 

Kaynak 
138,01 4.856,00 146,00 

22.10.2020 

Saat:10:35 
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Yukarıda bilgileri verilen 18 adet Jeotermal Su Arama Ruhsatı ihalesine katılmak için 

gerekli olan ortak hükümler (her saha için ayrı ayrı hazırlanacaktır);  

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;  

A- Gerçek Kişiler için, müracaat dilekçesi ekinde; 

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.  

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi (Noter Onaylı yada Aslı).  

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası  

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;  

e) Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi;  

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı  

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği  

h) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı.  

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;  

Müracaat dilekçesi ekinde  

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;  

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası  

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;  

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı  

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı  

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.  

g) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.  

h) Tebligata esas kanuni ikametgah adresi.  

i) Şirket yetkilileri ve şirketi temsilen ihaleye katılacak olan kişilerin sabıka kaydı 

j) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

Talipliler istenilen belgeleri ihaleye girmek istedikleri her bir saha için ayrı ayrı 

hazırlayarak ihale başlangıç saatinden önce dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere 

hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.  

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur.   

 7631/1-1 
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TARIM ARAZİLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Edirne İli Yenikarpuzlu Belediye Başkanlığından:  

Edirne İli, İpsala İlçesi, Yenikarpuzlu Belediyesine ait olan 9 parçadan ibaret toplam 

965.965,73 m2 tarla 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü 

ile 2021 yılı sulu mahsül ekimi bir yıllığına ve 1 parçadan ibaret toplam 5460,00 m2 tarla kuru 

mahsül ekimi için 1 yıllık kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. 

1 - İhale 09.10.2020 Cuma günü, saat 15.00’da, Yenikarpuzlu Belediye toplantı odasında 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - Tarlaların sulu mahsül için bir dekarının muhammen bedeli 1.250,00 TL, kuru mahsül 

ekimi için bir dekarının muhammen bedeli 250,00 TL’dir. 

3 - Belediye’ye Emlak, Su, Kira Ç.T.V. Bina vergisi vs. borcu olan şahıslar ihaleye alıcı 

olarak giremezler. 

4 - İhaleye katılabilmek için geçici teminat yatırmak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

5. maddesinde belirlenen şartlara haiz olmak ve Türkiye’de tebligat adresi gösterilmesi gerekmektedir. 

5 - İhaleye ve kiralamaya ait şartları içeren özel ve genel şartname belediye ilan tahtasında 

ve yazı işleri bürosunda görülebilir. 

09/10/2020 TARİHİNDE AYRI AYRI İHALE EDİLECEK OLAN EDİRNE İLİ, İPSALA İLÇESİ, 

YENİKARPUZLU BELEDİYESİNE AİT ARAZİ LİSTESİ 

SIRA 

NO 

ADA/ 

PARSEL 

MİKTAR 

(m2) 

EKİLECEK 

MAHSÜL 

YILI 

BİR DEKARIN  

MUH. BEDELİ 

(TL) 

GEÇİCİ  

TEMİNAT 

(TL) 

1 105/6 22.498,52 SULU-2021 1,250.00 TL 865.00 TL 

2 260/1 296.824,80 SULU-2021 1,250.00 TL 11,140.00 TL 

3 223/1 71.549,11 SULU-2021 1,250.00 TL 2,700.00 TL 

4 256/1 168.090,65 SULU-2021 1,250.00 TL 6,340.00 TL 

5 259/6 23.131,55 SULU-2021 1,250.00 TL 900.00 TL 

6 283/2 285.661,11 SULU-2021 1,250.00 TL 10,725.00 TL 

7 258/2 36.687,31 SULU-2021 1,250.00 TL 1,390.00 TL 

8 238/9 25.246,42 SULU-2021 1,250.00 TL 975.00 TL 

9 239/8 36.276,26 SULU-2021 1,250.00 TL 1,390.00 TL 

10 0/1257 5.460,00 KURU-2021    250.00 TL 45.00 TL 

TOPLAM 971.425,73 36,470.00 TL 

 7750/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin, kat karşılığı 

inşaat yapım ihalesidir. 

MEVKİİ ADA PARSEL 

TOPLAM 

KONUT 

SAYISI 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(%3) 

KESİN 

TEMİNAT 

(%6) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ

AHİ 

EVRAN 

MAH. 

7187 4 84 
34.825.620,0 

TL 

1.044.768,6 

TL 

2.089.537,2 

TL 
20.10.2020 14:30 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 

karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kayseri Kocasinan 

Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak 

edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 20.10.2020 SALI günü, Saat 

14.00’ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kentsel 

Tasarım Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 

başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kentsel 

Tasarım Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş 

için İhale dosya bedeli 500,00- TL (Beş yüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım 

Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 

makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 

tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel 

kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, 

% 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği 

gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı 

Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile 

yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı İnşaat 

Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş 

olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri 

yapılacaktır. 
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Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır), 

7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz 

veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı 

olacaktır. 

7.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 

gerekmektedir. 

7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

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

görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri 

7.11-) Muhammen bedelin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 

olan 4C sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili 

Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar 

müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu 

ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 

karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların 

verdikleri teklifler 90gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir. 7602/1-1 
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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TOF SİSTEMİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ  

(LC-QTOF) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2020/509957 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TOF SİSTEMİ 

KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-QTOF) Alımı 

1 - İdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 

ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 

d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Adı : YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TOF SİSTEMİ KÜTLE 

SPEKTROMETRESİ (LC-QTOF) Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 SET 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.10.2020 Pazartesi günü - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Adayın 500.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 
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(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 

edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. İstekli firma, üretici ve ya yetkili satıcı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 

4.3.3. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 

olacaktır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 

7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

8.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 

gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve İhalelerden 

Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci 

maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 7690/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 3. Kısım ilave 

alan (Doğu) I. Etap 60 hektarlık alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 

her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 3. Kısım ilave alan 

(Doğu) I. Etap 60 hektarlık alanına ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, yol menfez, içmesuyu, 7.500 m³ betonarme 

gömme depo ve telekom altyapı şebeke inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 23.189.465 TL 

f) Geçici Teminatı : 695.683,95 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/10/2020 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile 

noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 

ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154      

1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7732/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN 

DEVAM EDECEĞİ HAKKINDA İLAN 

Necdet Uysal hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesi gereğince verilen 

ve 10/02/2018 tarih ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2 yıl süre ile 

bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama 

işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine 

Ankara 1. İdare Mahkemesinde 2018/939 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 1. İdare 

Mahkemesince verilen 25/04/2019 tarihli ilamı ile “...dava konusu işlemin ihaleden yasaklamaya 

ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması 

nedeniyle yeni bir karar verilinceye kadar yasaklama işleminin yürütülmesinin durdurulmasına...” 

karar verilmiş ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin ilan 28/05/2019 

tarih ve 30787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Mezkur davada son olarak Ankara 1. İdare Mahkemesi 14.02.2020 ve 2020/402 sayılı 

kararıyla “… davanın reddine ” karar vermiş olup, Necdet Uysal hakkındaki 2 (İki) yıllık 

yasaklama süresinin 10/02/2018-28/05/2019 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan 8 ay 12 

günlük sürenin bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur. 

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten 

itibaren başlar. 

İlgililere duyurulur. 7741/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7740/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7739/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7751/1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 30 Eylül 2020 – Sayı : 31260 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7735/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7736/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7737/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7738/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7783/1/1-1 

  



30 Eylül 2020 – Sayı : 31260 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7783/2/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7783/3/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7783/4/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7778/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7777/1/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7777/2/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7767/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7752/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

*Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan 
doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına 
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, 
üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya 
USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

*Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve 
yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, 
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari 
görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın 
yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

*Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş 
oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet 
CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına 
başvurmaları duyurulur. 

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 
ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
ÖğretimYapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında 
belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Aranan Nitelikler 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 
İktisat İktisat Teorisi 1 - - (a), (b) 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Enstitüsü 
- 

Protez Malzemeleri 
ve Yapay Organlar 

- 1 - (a), (c) 

Fen – Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Yakınçağ Tarihi - - 1 (a), (d) 

Dilbilim Dil Bilimi - - 1 (a), (e) 

Aranan Nitelikler: 
(a) Adayların  bilimsel  çalışmalarını  yayınları  ile  kanıtlamış  olması  ve  çok  iyi  

derecede  İngilizce  bilmeleri gerekmektedir. 
(b) Adayların mikroekonomi teorisi ve deneysel iktisat alanlarında uzmanlığı ve bu 

alanlarda yetkin akademik dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir. 
(c) Adayların biyomalzeme ve doku mühendisliği konularında uzmanlaşmış olması ve 

kemik patolojileri uygulama alanlarında kullanılan malzemeler üzerine araştırmaları ve yayınları 
bulunması gerekmektedir. 

(d) Adayların Modern dönem (19. - 20. Yüzyıl) Çin ve Orta Asya tarihi üzerine 
araştırmaları ve yayınları olması gerekmektedir. 

(e) Adayların  Sözdizim  ve  Biçimbilim  arayüzü,  doğal  dil  işleme  ve  anlam  
betimleme  konularında  araştırma deneyimine sahip olması gerekmektedir. 

 7733/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 7648/1-1 
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122
137

151
153
174

201

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve

Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve
98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat
Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

YÖNETMELİKLER
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal
Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/25)
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım

İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2020 Tarihli ve 2016/8342 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2016/7967 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 29/9/2020 tarihli ve 31259 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli Program
(2021-2023)’ın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


