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KAMU ĠHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU
Ġhale Komisyonu
Madde 6- Ġhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması
şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu
bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale
komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 1
(DeğiĢik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) Ġhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte
personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân
veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
Ġhale 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.
Ġhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ
Ġhale komisyonunun kurulması ve çalıĢma esasları
MADDE 19 – (1) Ġhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi
gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde
ihale komisyonunu oluşturur.
(2) Ġhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden
en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden
sorumlu personel olması zorunludur. Ġhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında
komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek
aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi
sıfatla yer alacakları belirtilir.
(3) Ġhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan
idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki
idarelerden komisyona üye alınabilir.
(4) Ġhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında,
başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.
(5) Ġhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri,
kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup;
karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak
zorundadır. Ġhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan
ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

1

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan ",genel ve katma bütçeli
kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi, "ve" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Ġhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit
için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan
talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ
Madde 5-Ġhale yetkilisi ve ihale komisyonu
5.1. 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “ihale yetkilisi”; idarenin,
ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun
olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. Ġdarelerin bu yetkilere sahip kişi,
kurul veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi
olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.
5.2. Ġhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli
sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken
ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek
yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.
5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir
makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden
herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması
halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam
edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret
durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.
5.4. Ġhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan
idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki
idarelerden komisyona üye alınabilecektir.
5.5. Danışmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde, ihale komisyonunun
muhasebe ve mali işlerden sorumlu personeli dışındaki diğer üyelerinin ihale konusu işin
uzmanı olması zorunludur.
5.6. Çerçeve anlaşma ihalesini yapmak amacıyla yukarıdaki hükümlere göre kurulan ihale
komisyonunun görevi çerçeve anlaşmanın imzalanması ile sona erer. Çerçeve anlaşma
imzalanan isteklilerin on iki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin
değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği gibi, yeni bir
ihale komisyonu kurularak da yapılabilir. Münferit sözleşme yapmak için verilen teklifler
idarece, tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşturulacak ayrı bir ihale komisyonu
tarafından değerlendirilir. Bu komisyon üyelerinin işin uzmanı olması şartı aranmaz. Her bir
münferit sözleşme yapmak için komisyon kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla
münferit sözleşme yapmak için de görevlendirilebilir.
5.7. Ġhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan
sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve
kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile
ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve
yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.
5.8. Ġhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu
durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.
5.9. Ġhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve
kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve
gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. Ġhale komisyonunun
eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz.
5.10. Ġhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare
tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. Ġdare tarafından gerek görüldüğü

takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl
üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir
örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.
TEMEL ĠLKELER
4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “ihale yetkilisi”; idarenin, ihale
ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak
yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. Ġdarelerin bu yetkilere sahip kişi, kurul
veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi olduğu
mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.
Ġhale yetkilisi, ihale ilanını izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.
Ġhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşur.
Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali
işlerden sorumlu personel olması zorunludur.
Asıl üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu
üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.
Ġhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda
yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale
konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek
yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.
Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki
görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir
şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan
personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve
herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç
ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.
Ġhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır.
Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde
Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Ġhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu
durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.
Ġhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan
sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve
kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile
ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve
yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.
Mali hizmetler biriminde (Strateji Geliştirme Başkanlığı) taahhüt evrakı ve sözleşme
tasarılarının ön mali kontrol görevini yürüten personel ile Ġl Müdürlükleri ön mali kontrol

biriminde görevli olan Ġl Müdür Yardımcıları, gerçekleştirme görevlileri ve diğer personel
ihale komisyonlarında görev alamazlar.
Ġhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.
Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz.
Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon
üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
Ġhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan
sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini
komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. Ġhale komisyonunun eksiksiz
toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz.
Ġhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.
Ġhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için
gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir.
Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.
Ġhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare
tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. Ġdare tarafından gerek görüldüğü
takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl
üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir
örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.

