69- ĠHALE SONUCUNUN KAMU ĠHALE KURUMUNA BĠLDĠRĠLMESĠ VE ĠHALE
SONUÇ ĠLANININ YAYINLANMASI
KAMU ĠHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU
Sonuç bildirimi 1
Madde 47- (Değişik: 20/11/2008-5812/17 md.)
Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının
sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma
bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından
Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma,
güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili
idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ
Ġhale sonucunun ilanı
MADDE 69 – (1) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale
Bülteninde yayımlanır.
(2) İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt
dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu
ile de ayrıca ilan edebilir.
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ
Madde 14- Ġhale sonucunun Kuruma bildirilmesi
14.1. 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde, sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme
imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesinin zorunlu olduğu
belirtilmiştir. Anılan Kanunun 47 nci maddesinde düzenlenen ihale sonuç bildirimi ise 4734
sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce bu Kanuna tabi olmadan yapılan mal ve hizmet alımları
ile yapım işleri ihaleleri sonucunda sözleşmenin imzalanmasının ardından, söz konusu
ihalelere ilişkin sonuç bilgilerinin Kurum tarafından belirlenen esaslar dahilinde Kuruma
gönderilmesinden ibarettir.
Madde 33- Ġhale sonuç formu
33.1. 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum
tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibarıyla istatistikler
oluşturmak ve yayımlamak görevi Kuruma verilmiştir. Bu görevin etkin, hızlı ve sağlıklı bir
şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla İhale Sonuç Formu oluşturulmuştur.
33.1. Anılan Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinde belirtilen sözleşmenin taraflarca
imzalanmasından sonra hazırlanacak İhale Sonuç Formu en geç on beş gün içinde Kuruma
internet üzerinden gönderilecektir. Bu çerçevede ihale sonuç formunda yer alan yasaklılık
teyidi amacı ile gönderilen yüklenici bilgileri hariç ihale ve sözleşmeye ilişkin bilgiler idare
tarafından doldurularak ihale sonuç ilanına ilişkin işlemler de yerine getirilmiş olacaktır.
33.2. İdareler, 4734 sayılı Kanunla istisna kapsamına alınmış ihalelere ilişkin ihale sonuç
formlarını da aynı usulde Kuruma ulaştıracaklardır.
Sözleşme düzenlenmeyen hallerde de İhale Sonuç Formunun ilgili kısımları yapılan ihalenin
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Bu madde başlığı “İhale sonucunun ilânı” iken, 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

özelliğine göre doldurulacaktır.
Madde 34- Ġhale kontrol sisteminden yararlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
34.1. Kurumun temel görevlerinden olan kamu alımlarına ilişkin istatistiklerin oluşturulması
ve yapılacak ihalelerle ilgili bilgi ve kontrolün sağlanması amacı ile ve 4734 sayılı Kanunun
62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca Kurula yapılan uygun görüş taleplerinin hızlı ve etkin bir
şekilde sonuçlandırılması için İhale Kayıt Formu, Doğrudan Temin Kayıt Formu ile İhale
Sonuç Formu internet üzerinden Kuruma gönderilecektir. İnternet yolu ile gönderilen formlar
ayrıca posta yolu ile gönderilmeyecektir. Posta yoluyla Kuruma gönderilen formlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
34.2. Formlar Kurumun internet sayfasındaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır.
Formların sorgu alanlarının ilgili bölümlerinin tam ve doğru olarak doldurulması tamamen
idarelerin sorumluluğunda olacaktır. Bilgiler girilirken kısaltma yapılmayacak, açık olarak
yazılacaktır. Hatalı ve eksik bilgi girilmesi sonuçları etkileyeceğinden idarelerin tüm bilgileri
tam ve hatasız olarak girmesi önem taşımaktadır.
34.3. Teyit belgesi alınmasına ilişkin işlemler de Kurumun internet sayfasındaki açıklamalar
dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Teyit Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken en
önemli husus istekli ile ilgili istenilen bilgilerin açık, doğru ve tam olarak aktarılmasıdır.
İstekli gerçek kişi ise adı soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı ticaret siciline tescil edildiği
şekilde kısaltma yapılmadan eksiksiz doldurulmalıdır. Yine aynı şekilde isteklinin durumuna
göre vergi kimlik/mükellefiyet numaraları, T.C. Kimlik numaraları, bağlı oldukları
esnaf/ticaret odaları ve sicil numaraları, işyeri adreslerinin de eksiksiz ve doğru olarak
doldurulması gerekmektedir. Formların eksik veya hatalı doldurulması sonucu ortaya
çıkabilecek sorumluluk idareye ait olacaktır.
34.4. 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kurumun görevlerini yerine getirirken
formlar ve formlardaki bilgiler ile ilgili çıkan ihtilaflarda Kurum kayıtları esas alınacaktır.
İdarelerin formlardaki bilgilerin eksik veya hatalı olduğunu tespit etmeleri veya işlemi iptal
etmelerinin gerekliliği halinde yine Kurumun internet sayfasındaki açıklamalar çerçevesinde
düzeltme ve iptaller yapılacaktır.
34.5. İhale Kontrol Sistemi ile ilgili işlemler Kurumun internet sayfasında (www.kik.gov.tr)
yer alan açıklamalar takip edilerek hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilecektir. Böylece
işlemlerin internet üzerinden yapılmasıyla hem ihale yapan idareler hem de Kurum açısından
zaman, işgücü ve kırtasiye masraflarından tasarruf ve kamu kaynaklarının bu açıdan etkin ve
verimli kullanılması sağlanmış olacaktır. Bu amaçla İhale Kontrol Sistemi ile ilgili işlemlerin
internet üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

