1- KAMU İHALE MEVZUATI
1- İdarelerin, idari iş ve işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre
gerçekleştirmesi gerekmekte olup, ihale sürecinin başlangıcından, sözleşmenin
imzalanmasına kadar uygulanacak ihale mevzuatı hükümleri;
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
b) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
c) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
d) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
e) Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
f) Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
g) Kamu İhale Genel Tebliği
ğ) Kamu İhale Tebliği (Parasal Sınırlar)
h) Kamu İhale Kurulunun emsal Kararları
2- Sözleşmenin imzalanmasından önce ihale sürecine yönelik İdare ve Kamu İhale
Kurumuna yönelik şikayet başvurularına ilişkin uygulanacak ihale mevzuatı hükümleri;
a) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
b) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
3) Sözleşmenin imzalanmasından sonra uygulanacak mevzuat hükümleri;
a) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
b) Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
c) Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
ç) Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
d) Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
e) Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
f) Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
g) Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

İHALE SÜRECİ
1) İhaleye ilişkin ihale dokümanının (idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve
standart formların) kamu ihale mevzuatı ve Bakanlığımız Genelge hükümlerine uygun olarak
hazırlanması ve ihale dokümanı hükümleri ile ihale ilanının birbirine uygun olması
gerekmektedir.
2) İhale dokümanının rekabet ve eşit muamele ilkesine uygun olarak hazırlanması, ihale
sürecinde ise istekli firmalara eşit muamele ilkesine uygun olarak işlem yapılması
gerekmektedir.
3) İdari Şartnamenin 25 inci maddesinde “Teklif fiyata dâhil olacak giderler”e yer verilmesi,
Birim fiyat teklif cetvelinde ise mali sorumluluk sigortası, fazla çalışma ve ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin iş kaleminin 6 nolu dipnotun altında açılması
gerekmektedir.
4) Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.13.maddesi gereğince hizmet alımında çalıştırılacak
personele ödenecek yemek ve yol bedeline ilişkin yaklaşık maliyetin İdari şartnamenin 25 inci
maddesine göre fiili çalışılan “22” ya da “26 gün” üzerinden hesaplanması, isteklilerin yemek
ve yol bedeli için fiili çalışılan “22” ya da “26 gün” üzerinden teklif vermesi nedeniyle aylık
fiili çalışılan gün sayısı “22” ya da “26 gün”ün altında olsa dahi idari şartnamede belirtilen
“22” ya da “26 gün” üzerinden yemek ve yol bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
5) Süreklilik arz eden işlerde açık ihalenin şikâyet vb. nedenlerle kesintiye uğraması halinde,
açık ihalenin sözleşmeye bağlanmasına kadar geçecek süre dikkate alınarak alıma ilişkin
yaklaşık maliyetin hesaplanması ve limitine göre 21/b, 21/f ya da doğrudan temin yoluyla
alınması gerekmektedir. İdarelerin söz konusu maddelere göre ilan sürelerini de göz önünde
bulundurarak zamanında bu alımlarını yapmaları gerekmektedir. Söz konusu aradaki alımın
kısımlara bölünerek parça parça doğrudan temin ya da başka usullerle alınması Kamu İhale
Genel Tebliğinin 22.5.1.2.maddesine aykırılık teşkil etmektedir.
Ayrıca ihalenin iptal edilmesi halinde açık ihale usulüne tekrar başlanması ve aradaki alımın
yukarıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.
6) Şikayet ya da itirazen şikayet sonucunda “düzeltici işlem” yapılmasına karar verilmesi
halinde ihale komisyon kararının tekrar alınmasını müteakiben mevzuatta öngörülen
“kesinleşen ihale kararının bildirilmesi, şikayet süresi, itirazen şikayet süresi vs.” yeniden
başlamakta olup, idarelerin bu durumu gözönünde bulundurarak işlem yapmaları
gerekmektedir.
7) İhale aşamasında belgelerde yeterlik kriterini sağlayarak ekonomik açıdan en avantajlı
teklif veren firma ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif veren firmanın belirlenmesi
halinde söz konusu firmaların yasaklı çıkması, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde
belirtilen belgeleri sunmaması, teklif geçerlilik süresinin dolması veya herhangi bir nedenle
sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilecek, ekonomik açıdan en avantajlı
üçüncü teklif veren firma belirlenmeyecektir. Belgelerde yeterlik kriterini sağlayan ancak
mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakılan firmalar; şikayet başvurusu sonucunda
idare, ön mali kontrol ya da itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulu

tarafından “düzeltici işlem” ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif ya da ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif olarak belirlenebilecektir.
8) Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.5.1.2. maddesine göre 4734 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d)
bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale
konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere
veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini,
4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların
sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.
İdarelerin süreklilik arz eden ihtiyaçlarında öncelikle bir yıllık ihtiyacının belirlenmesi, yıllık
ihtiyacına istinaden yaklaşık maliyetinin belirlenmesi, yaklaşık maliyetine göre açık ihale,
pazarlık usulü ya da doğrudan temin yoluyla alınması gerekmektedir. Örneğin yaklaşık
maliyeti 200.000,00.-TL olan bir ihtiyacın, doğrudan temin sınırları içinde kalacak şekilde
ayrı ayrı 14.000.-TL, 14.500.-TL, 171.500.-TL vs. olmak üzere toplam 200.000,00.-TL’yi
tamamlayacak şekilde alım yapılmaması gerekmektedir.
9) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca istisna kapsamında yapılan alımlarda da
aynı şekilde ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı
Kurumdan teyit ettirilecektir.
10) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması
halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit
ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal
limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet
sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı
olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.
11) Yaklaşık maliyette firma karı belirlenirken teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti
olan; “işçi ücreti, işveren payı, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde
çalışma, fazla çalışma, %3 sözleşme ve genel giderler”e ilişkin tutardan, %3 oranında
sözleşme ve genel giderlerin düşülmesi (Teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti / 1,03)
ve çıkan tutar üzerine firma karının eklenmesi ve bulunan bu tutara, düşülen %3 sözleşme ve
genel giderler dâhil edilerek yaklaşık maliyetin hesaplanması gerekmektedir.
12) Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının
İhale Takip Sistemi modülüne girişlerinin yapılması zorunlu olup, onay verilmeden alım
yapılmaması gerekmektedir.
13) Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.10.1.maddesi gereğince doğrudan teminin ihale usulü
olmaması nedeniyle bu tür yapılan alımlarda yasaklama işleminin yapılması mümkün
bulunmamaktadır. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan
4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil
veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için
ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
14) Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.6. maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla bedel
içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin

ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.
15) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10 uncu maddesine göre hizmet alımı kapsamında bir
hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılan işçiler hariç, yüklenicinin, sözleşme konusu işte
çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, ihale dokümanında
belirlenen nitelikleri taşıyan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli
ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun
internet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine başvuruda
bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığıyla ve kendisinin belirleyeceği seçme
yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. İdare tarafından işin devamı süresince
yüklenicinin yukarıda belirtilen hususlara uyup uymadığı izlenecek ve gerekli görülürse
yükleniciden, çalıştırdığı personeli Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağladığını belgelemesi
istenecektir.
16) İstihdam edilecek hizmet alımı personelinin Bakanlığımızın 2012/21 Sayılı Genelgesinde
belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.
17) Bakım koordinatörü, teknisyen yardımcısı koordinatörü, aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcısı
çalıştırılmak isteniyor ise ilgili Genel Müdürlükten yetki talebinde bulunulması
gerekmektedir.
18) Süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, teklif
fiyata dâhil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek
giderini tekliflerine dâhil etmeyecektir.
19) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır.
20) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
21) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan belgelerin; isteklilerin “son başvuru ve/veya ihale tarihindeki” durumunu
göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sosyal güvenlik il
müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri son başvuru ve/veya ihale tarihindeki
durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin son başvuru
ve/veya ihale tarihindeki durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri
gerekmektedir.
İsteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal
güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı
bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan
yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.
İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu
İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve 4734
sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir.

22) Doğrudan temin yolu ile parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde,
piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit
edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi
gerekmektedir.
26) İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında temin edeceği
ihtiyaçlarını, anılan bentteki parasal limitlerden hangisini esas almak suretiyle
karşılayabileceğinin, ihtiyacı karşılayacak idarenin büyükşehir belediyesi mücavir alan
sınırları içerisinde bulunup bulunmadığına göre belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin İstanbul
İl sınırları içinde bulunan bir idarenin doğrudan temin yolu ile yapacağı alımlarda idarenin
büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunup bulunmadığının tespiti
yapılacak, büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ise 2013 yılı için 44.287,00.TL, büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dışında ise 14.755,00.-TL üzerinden alım
yapılması gerekmektedir.
4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi gereğince 2013 yılı için parasal sınır
147.633,00.-TL’dir.
27) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit
tutarının altında kalan ihalelerde (2013 yılı için yaklaşık maliyeti 177.163,00.-TL’nin altında
kalan ihaleler) iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak,
hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini
gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
28) Yapımla ilgili hizmet işleri dışında idarelerce iş durum, iş denetleme ve iş yönetme
belgesi düzenlenmeyecektir. Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle
gerçekleştirilen tüm danışmanlık hizmetlerinde iş deneyim belgeleri Danışmanlık Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve ekinde yer alan standart formlara göre
düzenlenecektir.
29) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına
dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin
tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.
30) Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve
kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon
sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde
personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel
çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce
değerlendirilecektir.
31) Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve
dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından
sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma
saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata
dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

32) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak
suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme
imzalanması zorunludur.
33) Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde
yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.
34) Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt
asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak
hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan
personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate
alınmayacaktır.
35) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından
karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.
36) Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca
hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.
37) İhale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve
derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden
alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak ve bu prim
oranına idari şartnamenin ilgili maddesinde yer verilecektir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
yazılacak yazılarda; prim oranının doğru belirlenmesi için ihale konusu işin niteliği ihale
dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. İdareler,
sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim
tarifesine uygun olup olmadığını kontrol ederek, hakediş ödemelerini yapacaklardır.
38) İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece
uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi
x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında,
hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen
aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen
Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.
39) Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari
şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği
yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça
belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da
eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün
sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate
alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak
hesaplama yapılacaktır.
40) İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net
olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin
brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem
yapılacaktır.
41) Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması

istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak
ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar
öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak
süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif
fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek
giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.
42) Teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise
bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil
olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir
düzenleme yapılmayacaktır.
43) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince hizmet alımlarında 1/3/2011 tarihinden sonraki
dönemlere ait prim ödemelerinde işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın
Hazinece karşılanması uygulamasına son verildiğinden, yüklenicilerin 2011 Yılının Mart ayı
ve sonrasındaki aylara ait hak edişlerinden 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi birinci
fıkrasının (ı) bendi kapsamında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
44) İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması
gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi
uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde
kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden,
izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep
edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu
dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. İdareler, yıllık ücretli izin haklarının
kullanılmasına ilişkin olarak sözleşmenin uygulanması aşamasında 4857 sayılı Kanunun 53,
54 ve 55 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığını kontrol edeceklerdir.
45) 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince hizmet alımına
dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten
çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım
sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların
çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulmayacaktır. İdarelerce, çalışan
personel açısından denetim, sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri
Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak olup,
ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak
veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer
verilmeyecektir.
46) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;
ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi
sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale
konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere
birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil
brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik
kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik
kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş
kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden
% 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

47) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş
yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel
giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler,
önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına
verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme
giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde
“teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.
48) Asgari işçilik maliyeti;
i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari
ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla
çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.
49) İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile
personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının
belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı
ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve
diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında
belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi
yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen
isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile
ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine
ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için
isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının
üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.
50) İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır.
Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler
reddedilecektir.
51) Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler
ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil
eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat
tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında
yer alan fiyatlar,
e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi
tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı

Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali
idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları
(79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün
olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili
mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler
kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak
gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)
52) Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak
açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (EkO.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan
(Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine;
“Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan
onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının
altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de
belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine;
“Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan
onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %
80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim
bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle
yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe
kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
53) Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda
faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce
düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
54) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam
tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından
düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak
kaşelenmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu
ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre
düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından
imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye
verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek
mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde
idareye sunulacaktır.
Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu
tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.
Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin
maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan
isteyebilir.
İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler
tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı
inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında
uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine
göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir
ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.
İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk
olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu
ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda
isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış
tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine
gönderilecektir.
55) İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak
proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama
olarak kabul edilmeyecektir.
56) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin
olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve
belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda,
isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin
veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı”
(Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak
düzenlenebilir.
Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
(a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin
alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname
dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede

son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.
57) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif
sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu
olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif
sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.
58) Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge,
faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük
teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini
tevsik eden belgeler sunulacaktır.
59) Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve
cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine
ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman
olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak
değerlendirilmeyecektir.
Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise
önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler
sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi
açıklamalar kabul edilmeyecektir.
Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif
sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif
sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya
sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve
Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel
güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta
şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi
ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin
genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit
alınmasına gerek bulunmamaktadır.
60) Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat,
peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge
sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de
belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.
61) 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama
Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale
komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan
ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Bu çerçevede,
ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca
teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet
açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu
maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet
açıklanmayacaktır.

62) Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususu ile ilgili
olarak;
İhale komisyonu;
a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,
b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp
yapılmadığını,
c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de
göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.
Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi
halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının
mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak
kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.
63) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
64) İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde ihale
dokümanında belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
65) İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale, ihale dokümanında
belirtilen saatte yapılır.
66) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
67) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.
Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks
numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul
edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla
bildirim de yapılabilir.
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi
takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta
yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde
ayrıca belgelenir.
Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.

İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta
ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta
yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına
ilişkin talepler faksla yapılabilir.
68) İdareler istekli firmaların belgelerinin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığını İdari
şartnamenin 7 nci maddesine göre yapacaklardır.
a) Banka Referans Mektubu: 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 2014 yılı Ocak ayı sonuna
kadar yaklaşık maliyeti 811.897,00.-TL’ye (Sekizyüzonbirbinsekizyüzdoksanyedi Türk
Lirasına) eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde istenilmesi zorunludur.
b) Bilanço veya eşdeğer belgeler: 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 2014 yılı Ocak ayı
sonuna kadar yaklaşık maliyeti 811.897,00.-TL’ye (Sekizyüzonbirbinsekizyüzdoksanyedi
Türk Lirasına) eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde istenilmesi zorunludur.
c) İş hacmini gösteren belgeler: 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 2014 yılı Ocak ayı
sonuna kadar yaklaşık maliyeti 811.897,00.-TL’ye (Sekizyüzonbirbinsekizyüzdoksanyedi
Türk Lirasına) eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde istenilmesi zorunludur.
ç) İş deneyimini gösteren belgeler: 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 2014 yılı Ocak ayı
sonuna kadar yaklaşık maliyeti 177.163,00.-TL’ye (Yüzyetmişyedibinyüzaltmışüç Türk
Lirasına) eşit veya bu tutarı aşan hizmet alımı ihalelerinde istenilmesi zorunludur.
69) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9
uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen
Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası
üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin
internet çıktısı sunulabilir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde
sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır.

70) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734
sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya
da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
71) İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir.
Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik
olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin
imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin
belgeleri verecektir.
72) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün
süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve
teklif alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
73) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede
tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına
karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen
usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak
Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için
Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.
74) İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği
hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
75) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.
İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin
yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
76) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya
işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri
veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
77) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
Belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil
edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
78) Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

79) Teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin bağlı bulunduğu saymanlık veya
muhasebe birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
80) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye
ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim
edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
81) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip
sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
82) İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
83) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması
halinde; istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın
tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.
84) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
85) Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal
edilir.
86) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı
oranında kesin teminat alınır.
87) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat
miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
88) İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on
gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin
teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
89) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
90) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi
imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun
58 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu
tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi
halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

91) Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar,
sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu
İhale Kurumu hesabına yatırılır.
92) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce
Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

