16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI
VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ
İdari şartname ve ihale ilanında ihale dokümanının posta yolu ile satılması öngörülmüş olup,
ihale dokümanın basım maliyeti ile posta maliyetine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak
ihale işlem dosyasında bulundurulmuştur.

TUTANAKTIR

İhale dokümanının basım maliyeti: 200,00.-TL
Posta maliyeti: 20,00.-TL

KAMU ĠHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU
Ġhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
Madde 28- İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. (Ek cümle:
4/7/2012-6353/28 md.) İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından
davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti
engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.1
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Bu maddenin son cümlesinde geçen “hazırlanma maliyetini” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesiyle, “basım maliyetini” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ
Ġhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden
indirilmesi2
MADDE 25 – (1) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G. / 8. md.) Ön yeterlik dokümanı ile ihale
dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye
katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması
veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde,
doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya
teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi
halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine,
Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış
doküman satılabilir.
(2) Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması
zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin
tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında
muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad
altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez. Doküman bedelinin idarenin bütçesi dışında
vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılması istenemez.
(Ek
16/3/2011–27876 R.G./8.md.) Dokümanın, EKAP üzerinden e- imza kullanılarak indirilmesi
halinde doküman bedeli ödenmez.
(3) İdarece öngörülmesi halinde, doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale
edilmesi kaydıyla, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı iadeli taahhütlü posta, acele posta
veya kargo yoluyla satın alınabilir. Bu durumda, posta veya kargo masrafları dahil edilerek
belirlenen doküman bedelinin yatırılacağı banka hesap numarasına, ön yeterlik ve ihale
ilanında veya davet yazısında yer verilir.
(4) Dokümanın posta yoluyla gönderilmesini talep edenler, bu taleplerini üçüncü fıkraya göre
belirlenen doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte, ihale
veya son başvuru tarihinden en az beş gün önce idareye faksla veya posta yoluyla bildirirler.
İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, dokümanın satın alındığına
ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir.
Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi
olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik
olmasından dolayı idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ
Madde 15-Dokümana ilişkin hususlar
15.1. Dokümanın basım maliyeti
4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve
rekabeti engellemeyecek şekilde belirleneceği açıkça belirtilmiştir. İhale Uygulama
Yönetmeliklerinin “İhale İşlem Dosyası” başlıklı maddeleri uyarınca, doküman bedelinin ve
dolayısıyla basım maliyetinin tespitine ilişkin bilgi ve belgeler ile dokümanın posta yoluyla
satın alınması öngörülmüşse posta maliyetinin hesaplanmasına yönelik bilgi ve belgeleri
içeren tutanağa ihale işlem dosyası içinde yer verilmesi gerekmektedir. Buna göre, doküman
bedeli belirlenirken, basım maliyeti olarak sadece hazırlanan dokümanın basımı ve
çoğaltılmasına ilişkin giderler göz önüne alınabilecektir. Bu nedenle, dokümanın basımı ve
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Bu madde başlığı “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” iken 16/3/2011 tarihli ve
27876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.

çoğaltılması sırasında gerçekleşmeyen giderler ve ilan bedeli gibi basım maliyetine ilişkin
olmayan diğer giderlerin doküman bedelinin belirlenmesinde dikkate alınması mümkün
bulunmamaktadır.
15.2.(Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 7. md.) Dokümanın satın alınması ve EKAP
üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi
15.2.1. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 7. md.) İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, idarece
öngörülmesi halinde, doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi
kaydıyla, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanının iadeli taahhütlü posta, acele posta veya
kargo yoluyla satın alınmasına imkân tanınmıştır. Bu konuda takdir yetkisi idareye ait olup,
idarenin dokümanın posta yoluyla satın alınmasına ilişkin düzenlemeye dokümanda yer
vermemesi halinde, dokümanın posta yoluyla satın alınması mümkün bulunmamaktadır.
İdarece bu yönde bir düzenleme yapılması halinde ise posta veya kargo masrafları dahil
edilerek belirlenen doküman bedelinin yatırılacağı banka hesap numarasına, ön yeterlik ve
ihale ilanında veya davet yazısında yer verilmesi gerekmektedir. Belli istekliler arasında ihale
usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde idarenin ön yeterlik şartnamesinde dokümanın posta
yoluyla satın alınmasını öngörmesi halinde, ön yeterlik ve ihale dokümanının her ikisinin de
posta yoluyla satın alınmasına imkan tanınması zorunludur. Bu durumda, ön yeterlik
başvurusunda bulunmak isteyenler her iki dokümanı birlikte posta yoluyla satın alabilecekleri
gibi sadece ön yeterlik dokümanını da posta yoluyla satın alabilirler. İhaleye teklif vermek
üzere davet edilen adaylar ise idari şartnamede öngörülmesi halinde ihale dokümanını posta
yoluyla satın alabilecektir.
15.2.2. Dokümanın posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talebin, doküman bedelinin idarenin
hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş
gün önce idareye ulaştırılması zorunludur.
15.2.3. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 7. md.) Dokümanı elden satın almak isteyenlerin,
doküman bedelini ödeyerek dokümanı teslim almaları zorunludur. Bu nedenle, dokümanı
elden satın almak amacıyla doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı teslim almamış
olanlar istekli olabilecek sıfatını kazanamayacaklardır. Aday veya isteklinin ortak girişim
olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı satın alması veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmesi yeterlidir.
15.2.4.(Ek: 20/4/2011-27911 R.G./ 7. md.) Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön
yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı
maddeleri uyarınca ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış
nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi
zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez.
Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden
e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. Bu çerçevede ön
yeterlik dokümanını ve teknik şartnamenin EKAP’a yüklenmesi halinde ihale dokümanını
EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren gerçek veya tüzel kişiler dokümanı satın almış
kabul edileceğinden, bu kişiler herhangi bir doküman bedeli ödemeyecekleri gibi dokümanın
idarece her sayfası onaylanmış nüshasını idareden satın almalarına da gerek
bulunmamaktadır.
15.5. CD ortamında hazırlanan dokümanın güvenliğinin sağlanması ve buna ilişkin
esaslar
15.5.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının
hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında
hazırlanarak istekli olabileceklere satılması mümkün bulunmaktadır. Bu hükümler uyarınca,

ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak istekli
olabileceklere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik
dokümanında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen
güvenlik önlemlerini almaları zorunludur. İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact
disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’lerin;
1) Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve
tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,
2) İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki
bir dosyaya işlenmesi,
3) Bir defa yazılabilir (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CDRW) türünde CD’lerin kullanılmaması,
4) Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma
oturumu (session)’nun kapatılması,
5) 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının
ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,
gerekmektedir.
15.5.2. İstekli olabilecekler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik
dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında
maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik
şartnamelerinde yer alan, “İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını
oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.
Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak
teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak
düzenlenir.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
15.5.3. “Compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında
değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, İhale Uygulama
Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması”
başlıklı maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki
esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.
İhale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın
alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur.
Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez.
İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın
alınmış sayılır.
Dokümanın, EKAP üzerinden e- imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman bedeli
ödenmez.
İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine, “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış
doküman satılabilir.
İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve
satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale
ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak istekli

olabileceklere satılması mümkün bulunmaktadır. Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön
yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak istekli olabileceklere
satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında sonradan
değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini
almaları zorunludur. İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında
hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’lerin;
1) Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve
tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,
2) İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki
bir dosyaya işlenmesi,
3) Bir defa yazılabilir (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CDRW) türünde CD’lerin kullanılmaması,
4) Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma
oturumu (session)’nun kapatılması,
5) 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının
ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,
gerekmektedir.
İstekli olabilecekler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik
dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında
maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik
şartnamelerinde yer alan, “İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını
oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.
Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak
teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak
düzenlenir.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
“Compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik
veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin
“İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesi
çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar
çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.
Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak
düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.
4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve
rekabeti engellemeyecek şekilde belirleneceği açıkça belirtilmiştir. İhale Uygulama
Yönetmeliklerinin “İhale İşlem Dosyası” başlıklı maddeleri uyarınca, doküman bedelinin ve
dolayısıyla basım maliyetinin tespitine ilişkin bilgi ve belgeler ile dokümanın posta yoluyla
satın alınması öngörülmüşse posta maliyetinin hesaplanmasına yönelik bilgi ve belgeleri
içeren tutanağa ihale işlem dosyası içinde yer verilmesi gerekmektedir. Buna göre, doküman
bedeli belirlenirken, basım maliyeti olarak sadece hazırlanan dokümanın basımı ve
çoğaltılmasına ilişkin giderler göz önüne alınabilecektir. Bu nedenle, dokümanın basımı ve
çoğaltılması sırasında gerçekleşmeyen giderler ve ilan bedeli gibi basım maliyetine ilişkin
olmayan diğer giderlerin doküman bedelinin belirlenmesinde dikkate alınması mümkün
bulunmamaktadır.
Dokümanın posta yoluyla gönderilmesini talep edenler, bu taleplerini doküman bedelinin
idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte, ihale veya son başvuru tarihinden en
az beş gün önce idareye faksla veya posta yoluyla bildirirler.

İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, dokümanın satın alındığına
ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir.
Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi
olarak kabul edilir.
Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı idare
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, idarece öngörülmesi halinde, doküman satış bedelinin
önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanının
iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınmasına imkân tanınmıştır. Bu
konuda takdir yetkisi idareye ait olup, idarenin dokümanın posta yoluyla satın alınmasına
ilişkin düzenlemeye dokümanda yer vermemesi halinde, dokümanın posta yoluyla satın
alınması mümkün bulunmamaktadır. İdarece bu yönde bir düzenleme yapılması halinde ise
posta veya kargo masrafları dahil edilerek belirlenen doküman bedelinin yatırılacağı banka
hesap numarasına, ön yeterlik ve ihale ilanında veya davet yazısında yer verilmesi
gerekmektedir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde idarenin ön
yeterlik şartnamesinde dokümanın posta yoluyla satın alınmasını öngörmesi halinde, ön
yeterlik ve ihale dokümanının her ikisinin de posta yoluyla satın alınmasına imkan tanınması
zorunludur. Bu durumda, ön yeterlik başvurusunda bulunmak isteyenler her iki dokümanı
birlikte posta yoluyla satın alabilecekleri gibi sadece ön yeterlik dokümanını da posta yoluyla
satın alabilirler. İhaleye teklif vermek üzere davet edilen adaylar ise idari şartnamede
öngörülmesi halinde ihale dokümanını posta yoluyla satın alabilecektir.”
Dokümanın posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talebin, doküman bedelinin idarenin
hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş
gün önce idareye ulaştırılması zorunludur.
Dokümanı elden satın almak isteyenlerin, doküman bedelini ödeyerek dokümanı teslim
almaları zorunludur. Bu nedenle, dokümanı elden satın almak amacıyla doküman bedelini
ödedikleri halde dokümanı teslim almamış olanlar istekli olabilecek sıfatını
kazanamayacaklardır. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi
birinin dokümanı satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.”
Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve
EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı maddeleri uyarınca ihaleye katılmak için dokümanın
idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden eimza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden
görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale
dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış
sayılır. Bu çerçevede ön yeterlik dokümanını ve teknik şartnamenin EKAP’a yüklenmesi
halinde ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren gerçek veya tüzel kişiler
dokümanı satın almış kabul edileceğinden, bu kişiler herhangi bir doküman bedeli
ödemeyecekleri gibi dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasını idareden satın
almalarına da gerek bulunmamaktadır.”

