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TTÜÜRRKK‹‹YYEE BB‹‹LL‹‹MMSSEELL VVEE TTEEKKNN‹‹KK AARRAAfifiTTIIRRMMAA KKUURRUUMMUU
AARRAAfifiTTIIRRMMAA--GGEELL‹‹fifiTT‹‹RRMMEE PPRROOJJEELLEERR‹‹NNEE AA‹‹TT 

‹‹HHAALLEE  EESSAASSLLAARRII ((**))

BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM
GGeenneell HHüükküümmlleerr

AAmmaaçç

MMaaddddee 11.. Bu Esaslar’›n amac›, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan, 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna
kapsam›nda yürütülecek ve desteklenecek projeler için yap›lacak mal ve
hizmet al›mlar› ile ilgili ihale süreçlerinde geçerli olacak yöntem ve
kurallar› belirlemektir.

KKaappssaamm

MMaaddddee 22.. Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) Baflkanl›¤› ile ba¤l› Merkez, enstitüler ve di¤er
birimleri taraf›ndan Kamu ‹hale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f)
bendi kapsam›nda yürütülen tüm araflt›rma-gelifltirme (AR-GE)
projelerini kapsar.

HHuukkuukkii ddaayyaannaakk

MMaaddddee 33.. Bu Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile  geçici 4 üncü maddesi
hükümlerine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

(*) 22.04.2004 tarih ve 25441 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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TTaann››mmllaarr

MMaaddddee 44.. Bu Esaslar’da geçen tan›mlardan ;

‹‹ddaarree :: ‹haleyi yapan Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu’nu (TÜB‹TAK),

BBaaflflkkaannll››kk :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Baflkanl›¤›’n›,

BBiilliimm KKuurruulluu :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Bilim  Kurulu’nu,

BBaaflflkkaann :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Baflkan›’n›,

GGeenneell SSeekkrreetteerr :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Baflkanl›¤› Genel Sekreteri’ni,

MMeerrkkeezz :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) Baflkanl›¤›’na ba¤l›
Marmara Araflt›rma Merkezi (MAM)’ni,

EEnnssttiittüü :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) Baflkanl›¤›’na do¤rudan
ba¤l› olarak, belirlenmifl alanlarda
araflt›rma-gelifltirme (AR-GE) faaliyetlerini
yürüten ve/veya araflt›rma-gelifltirme (AR-
GE) faaliyetlerini destekleyici/kolaylaflt›r›c›
hizmet veren birimleri,

AArraaflfltt››rrmmaa GGrruuppllaarr›› :: Tan›mlanm›fl görev alanlar›nda, Türkiye’nin
genel bilim ve teknoloji politikas›, hedef, ilke
ve yöntemlerine uygun olarak Bilim
Kurulu’nca onaylanm›fl y›ll›k programlar
veya uzun vadeli hedefler do¤rultusunda,
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araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin
programland›r›ld›¤›, de¤erlendirildi¤i,
desteklendi¤i ve yönetildi¤i, Baflkanl›¤a
do¤rudan ba¤l› organlar›,

AArraaflfltt››rrmmaa pprroojjeelleerrii :: Konusu, kapsam›, süresi, özel flartlar› ve bedeli,
Baflkanl›k, Merkez, Enstitü veya Test ve Analiz
Laboratuvar› ile araflt›rmay› talep eden kamu
veya özel, gerçek veya tüzel kifli aras›nda
imzalanan bir veya birden fazla sözleflme ile
belirlenmifl ve/veya gelecekte talep olaca¤›
beklentisiyle daha önce tamamlanm›fl ve yeni
bilgiler üretilmesi, olaylar›n bilimsel
yorumlar›n›n yap›lmas› için bilimsel esaslara
uygun olarak yap›lan çal›flmalar içeren veya
gerçeklefltirilmesi s›radan bir uygulama ile
mümkün olmay›p kendine özgü bir yöntem
gelifltirilmesini gerektiren türden deney ve
ölçüm içeren projeleri,

GGeelliiflflttiirrmmee pprroojjeelleerrii :: Yukar›da belirtilen özellikte bir veya birden
fazla sözleflme ile belirlenmifl, temel ve/veya
uygulamal› araflt›rmalardan elde edilmifl
sonuçlardan faydal› araç, gereç, malzeme,
hizmet veya ürün, yöntem, süreç, sistem ve
üretim teknikleri oluflturulmas›, teknolojik
problemlerin çözümlenmesi veya mevcut
teknolojilerin daha da gelifltirilmesine yönelik
veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu
içeren projeleri,

MMaall :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan yürütülen ve
desteklenen araflt›rma-gelifltirme (AR-GE)
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projeleri kapsam›nda sat›n al›nan her türlü
tafl›n›r ve tafl›nmaz mal ve haklar›,

HHiizzmmeett :: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan yürütülen ve
desteklenen araflt›rma-gelifltirme (AR-GE)
projeleri kapsam›nda yap›lacak hizmetleri,

TTeeddaarriikkççii :: Mal al›m› ihalesine teklif veren gerçek
veya tüzel kiflileri veya bunlar›n
oluflturduklar› ortak giriflimleri,

HHiizzmmeett ssuunnuuccuussuu :: Hizmet al›m› ihalesine teklif veren gerçek
veya tüzel kiflileri veya bunlar›n
oluflturduklar› ortak giriflimleri,

AAddaayy :: Ön yeterlik için baflvuran gerçek veya
tüzel kiflileri veya bunlar›n oluflturduklar›
ortak giriflimleri,

OOrrttaakk ggiirriiflfliimm :: ‹haleye kat›lmak üzere birden fazla gerçek
veya tüzel kiflinin aralar›nda yapt›klar›
anlaflma ile oluflturulan ifl ortakl›¤› veya
konsorsiyumlar›,

‹‹sstteekkllii :: Mal veya hizmet al›mlar› ihalesine teklif
veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

YYeerrllii iisstteekkllii :: Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› gerçek
kifliler ile bu gerçek kiflilerin oluflturdu¤u
tüzel kiflilikleri,

YYüükklleenniiccii :: Üzerine ihale yap›lan ve sözleflme
imzalanan istekliyi,

‹‹hhaallee yyeettkkiilliissii :: ‹hale ve harcama yapma yetki ve
sorumlulu¤una sahip kifliyi,

BBaaflflvvuurruu bbeellggeessii :: Belli istekliler aras›nda ihale usulünde ön
yeterli¤e kat›lan aday taraf›ndan
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yeterli¤inin tespitinde kullan›lmak üzere
sunulan belgeleri,

‹‹hhaallee ddookküümmaann›› :: ‹hale konusu mal veya hizmet al›m›
ifllerinde; isteklilere talimatlar› da içeren
idari flartnameler ile yapt›r›lacak iflin
projesini de kapsayan teknik flartnameler,
sözleflme tasar›s› ve gerekli di¤er belge ve
bilgileri,

‹‹hhaallee :: Bu Esaslar'da yaz›l› usul ve flartlarla mal
veya hizmet al›mlar›n›n istekliler aras›ndan
seçilecek birisi üzerine b›rak›ld›¤›n› gösteren
ve ihale yetkilisinin onay›n› müteakip
sözleflmenin imzalanmas› veya ifle bafllama
bildirimi ile tamamlanan ifllemleri,

TTeekklliiff :: Bu Esaslar’a göre yap›lacak ihalelerde
isteklinin ‹dareye sundu¤u fiyat teklifi ile
de¤erlendirmeye esas belge ve/veya
bilgileri,

AAçç››kk iihhaallee uussuullüü :: Bütün isteklilerin teklif verebildi¤i usulü,

BBeellllii iisstteekklliilleerr   :: Ön yeterlik de¤erlendirmesi 

aarraass››nnddaa sonucunda ‹dare taraf›ndan davet edilen 

iihhaallee uussuullüü isteklilerin teklif verebildi¤i usulü,

PPaazzaarrll››kk uussuullüü :: Bu Esaslar’da belirtilen hallerde
kullan›labilen ve ‹darenin ihale konusu iflin
teknik detaylar› ile gerçeklefltirme
yöntemlerini ve/veya fiyat› isteklilerle
görüfltü¤ü usulü,

DDoo¤¤rruuddaann tteemmiinn :: Bu Esaslar'da belirtilen hallerde ihtiyaçlar›n,
‹dare taraf›ndan isteklilerle teknik flartlar›n
ve/veya fiyat›n görüflülerek do¤rudan temin
edilebildi¤i usulü,
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SSöözzlleeflflmmee :: Mal veya hizmet al›mlar›nda ‹dare ile
yüklenici aras›nda yap›lan yaz›l› anlaflmay›,

ifade eder.

TTeemmeell iillkkeelleerr 

MMaaddddee 55.. ‹dare, bu Esaslar’a göre yap›lacak ihalelerde;
saydaml›¤›, rekabeti, eflit muameleyi, güvenirli¤i, gizlili¤i, kamuoyu
denetimini, ihtiyaçlar›n uygun flartlarla ve zaman›nda karfl›lanmas›n› ve
kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamakla sorumludur.

Aralar›nda kabul edilebilir do¤al bir ba¤lant› olmad›¤› sürece mal
ile hizmet al›m›  bir arada ihale edilemez.

Bütünlük arz eden mal veya hizmet al›mlar›  k›s›mlara bölünemez.

Ödene¤i bulunmayan hiçbir ifl için ihaleye ç›k›lamaz.

‹‹KK‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM
UUyygguullaammaa ‹‹llkkeelleerrii

EEflfliikk ddee¤¤eerrlleerr

MMaaddddee 66.. Bu Esaslar’›n 22 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri, 23
üncü maddesinin (e) bendi ile 36 ve 39 uncu maddelerinin
uygulanmas›nda yaklafl›k maliyet dikkate al›narak kullan›lacak parasal
de¤erler her y›l Bilim Kurulu’nca belirlenir.

‹‹hhaallee kkoommiissyyoonnllaarr››nn››nn oolluuflfluummuu

MMaaddddee 77.. ‹hale yetkilisi, biri baflkan olmak üzere ikisinin ihale
konusu iflin uzman› olmas› flart›yla ve muhasebe veya mali ifllerden
sorumlu bir personelin kat›l›m›yla kurulacak en az befl ve tek say›da
kifliden oluflan ihale komisyonunu,  yedek üyeler de dahil olmak üzere
görevlendirir. 
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Baflkanl›k, Merkez ve enstitüler için ihale komisyonlar› ayr› ayr›
oluflturulur. Baflkanl›¤›n uygun gördü¤ü hallerde Merkez ve
Enstitülerin ihaleleri Baflkanl›kça belirlenen  ihale komisyonunca yerine
getirilir.

Komisyon baflkanl›¤› ile ihale yetkilili¤i görevi ayn› kiflide
birleflemez.

‹‹hhaallee kkoommiissyyoonnllaarr››nn››nn ççaall››flflmmaa flfleekkllii

MMaaddddee 88.. ‹hale komisyonlar› eksiksiz toplan›r. Kararlar›n›
ço¤unlukla al›r, kararlarda çekimser kal›namaz. ‹darece uygun görülen
bir mazeret nedeniyle toplant›ya kat›lamayacak üyenin yerine,  yedek
üye kat›l›r. ‹hale komisyonu üyeleri oy ve kararlar›ndan sorumludur.
Karfl› oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon karar›na
yazmak ve imzalamak zorundad›r. ‹hale komisyonunca al›nan kararlar
ve düzenlenen tutanaklar, komisyon baflkan› ve üyelerinin adlar›,
soyadlar› ve görev unvanlar› belirtilerek imzalan›r.

‹hale komisyonunun raportörlük görevi Sat›n Alma
Müdürlü¤ü’nce, yoksa sat›n alma yetkilisince yerine getirilir.

Gerekli incelemeyi yapmalar›n› sa¤lamak amac›yla ihale ifllem
dosyas›n›n bir örne¤i ilan veya daveti izleyen üç gün içinde komisyon
üyelerinin görüflüne sunulur.

ÖÖzzeell kkoommiissyyoonn

MMaaddddee 99.. Milli savunma ve milli güvenlikle ilgili ifller gibi gizlili¤i
gerektiren projelerde ihale ifllemlerinin nas›l yürütülece¤i  Bilim
Kurulu’nca belirlenir.

‹‹hhaallee yyeettkkiilliissii

MMaaddddee 1100.. ‹hale yetkilisi Baflkand›r. Baflkan bu yetkisini Genel
Sekreter, Merkez Baflkan› ve Enstitü Müdürleri’ne devredebilir.
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Merkez Baflkan› ve Enstitü Müdürleri de bu yetkiyi Baflkan›n onay›
al›nmak kayd›yla  yard›mc›lar›na devredebilir.  Yetki s›n›rlar›
belirleninceye kadar bir önceki y›la ait yetkiler geçerli olur. 

‹hale olur yaz›s›nda, iflin niteli¤i, cinsi, miktar›, yaklafl›k maliyeti,
ödene¤in mevcut oldu¤u, uygulanacak usul ile belli istekliler aras›nda
ihale usulü uygulanacak ise ilan›n flekli ve say›s› belirtilir.

‹‹hhaallee iiflfllleemm ddoossyyaass›› 

MMaaddddee 1111.. ‹halesi yap›lacak her ifl için ‹dare taraf›ndan bir ifllem
dosyas› düzenlenir. Bu dosyada ihale oluru, yaklafl›k maliyeti, ihale
doküman›, davet mektuplar› veya yap›lm›fl ise ilan metinleri, adaylar
veya istekliler taraf›ndan yap›lan baflvurular, ihale teklifleri ve varsa
di¤er belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlar› gibi ihale süreci ile
ilgili bütün belgeler bulunur. ‹hale ifllem dosyalar› ihalenin
raportörlü¤ünü yapan birimin sorumlulu¤undad›r.

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM
‹‹hhaalleeyyee KKaatt››ll››mm KKuurraallllaarr››

YYaakkllaaflfl››kk mmaalliiyyeett

MMaaddddee 1122.. Mal veya hizmet al›mlar›n›n ihalesi yap›lmadan önce
‹darece, her türlü fiyat araflt›rmas› yap›larak katma de¤er vergisi hariç
olmak üzere yaklafl›k maliyet belirlenir ve dayanaklar› ile birlikte bir
hesap cetvelinde gösterilir. Yaklafl›k maliyete ihale ve ön yeterlik
ilanlar›nda yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi iliflkisi
olmayan di¤er kiflilere aç›klanmaz. S›nai ve teknolojik zorunluluklar›n
gerektirdi¤i durumlarda ihale yetkilisinin onay› al›nmak suretiyle, bedel
tahmini yap›lmadan ihale yap›labilir.
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‹‹hhaalleeyyee kkaatt››ll››mmddaa yyeetteerrlliilliikk kkuurraallllaarr››

MMaaddddee 1133.. ‹haleye kat›lacak isteklilerden, ekonomik ve mali
yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin belirlenmesine iliflkin
olarak afla¤›da belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

aa)) Ekonomik ve mali yeterli¤in belirlenmesi için;

11-- Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili
belgeler,

22-- ‹steklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen
bölümleri, yoksa bunlara eflde¤er belgeleri,

33-- ‹steklinin ifl hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale
konusu ifl ile ilgili taahhüdü alt›ndaki ve bitirdi¤i ifl miktar›n›
gösteren belgeler.                                                        

bb)) Mesleki ve teknik yeterlili¤in belirlenmesi için;

11-- ‹steklinin, mevzuat› gere¤i ilgili odaya kay›tl› olarak
faaliyette bulundu¤unu ve teklif vermeye yasal olarak
yetkili oldu¤unu kan›tlayan belgeler,

22-- ‹steklinin ihale konusu ifl veya benzer ifllerde; son befl y›l
içinde kamu veya özel sektörde o ifle ait sözleflme bedelinin
en az % 70'i oran›nda gerçeklefltirdi¤i veya % 50'si
oran›nda denetledi¤i veyahut yönetti¤i ‹darece kusursuz
kabul edilen benzeri ifllerle ilgili deneyimini gösteren
belgeler,

33-- ‹steklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araflt›rma-
gelifltirme faaliyetlerine ve kaliteyi sa¤lamas›na yönelik
belgeler,

44-- ‹steklinin organizasyon yap›s›na ve ihale konusu ifli yerine
getirmek için yeterli say›da ve nitelikte personel çal›flt›rd›¤›na
veya çal›flt›raca¤›na iliflkin bilgi ve/veya belgeler,
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55-- ‹hale konusu hizmet ifllerinde isteklinin yönetici kadrosu ile
ifli yürütecek teknik personelinin e¤itimi ve mesleki
niteliklerini gösteren belgeler,

66-- ‹hale konusu iflin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen
tesis, makine, teçhizat ve di¤er ekipmana iliflkin belgeler,

77-- ‹stekliye do¤rudan ba¤l› olsun veya olmas›n, kalite
kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik
kurulufllara iliflkin belgeler,

88-- ‹hale konusu iflin ihale doküman›nda belirtilen standartlara
uygunlu¤unu gösteren, uluslararas› kurallara uygun flekilde
akredite edilmifl kalite kontrol kurulufllar› taraf›ndan verilen
sertifikalar,

99-- ‹darenin talebi halinde do¤rulu¤u teyit edilmek üzere,
tedarik edilecek mallar›n numuneleri, kataloglar› ve/veya
foto¤raflar›.

‹hale konusu iflin niteli¤ine göre yukar›da belirtilen bilgi veya
belgelerden hangilerinin yeterlik de¤erlendirmesinde kullan›laca¤›,
ihale doküman›nda ve ihale veya ön yeterli¤e iliflkin ilan veya davet
belgelerinde belirtilir.

Afla¤›da belirtilen durumlardaki istekliler ihale d›fl› b›rak›l›r:

aa)) ‹flas eden, tasfiye halinde olan, iflleri mahkeme taraf›ndan
yürütülen, konkordato ilan eden, ifllerini ask›ya alan veya
kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan,

bb)) ‹flas› ilan edilen, zorunlu tasfiye karar› verilen, alacakl›lara
karfl› borçlar›ndan dolay› mahkeme ‹daresi alt›nda bulunan
veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan,
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cc)) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyar›nca
kesinleflmifl sosyal güvenlik prim borcu olan,

dd)) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyar›nca
kesinleflmifl vergi borcu olan,

ee)) ‹hale tarihinden önceki befl y›l içinde, mesleki faaliyetlerden
dolay› yarg› karar›yla hüküm giyen,

ff)) ‹hale tarihinden önceki befl y›l içinde,  ‹dareye yapt›¤› ifller
s›ras›nda  ifl veya meslek ahlak›na ayk›r› faaliyetlerde
bulundu¤u  ‹dare taraf›ndan ispat edilen,

gg)) ‹hale tarihi itibar›yla, mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u oda
taraf›ndan mesleki  faaliyetten men edilmifl olan,

hh)) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya
yan›lt›c› bilgi ve/veya sahte belge verdi¤i tespit edilen,

ii)) 14 üncü maddeye göre ihaleye kat›lamayaca¤› belirtildi¤i
halde ihaleye kat›lan,

jj)) 18 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davran›fllarda 
bulunduklar› tespit edilen.

Yabanc› istekliler aç›s›ndan yukar›daki bentlerde say›lan belgeler
yerine yaz›l› beyanlar› dikkate al›nabilir.

‹‹hhaalleeyyee kkaatt››llaammaayyaaccaakk oollaannllaarr

MMaaddddee 1144.. Afla¤›da say›lanlar do¤rudan veya dolayl› veya alt
yüklenici olarak, kendileri veya baflkalar› ad›na hiçbir flekilde ihalelere
kat›lamazlar:

aa)) 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu ve di¤er kanunlardaki
hükümler gere¤ince geçici veya sürekli olarak kamu
ihalelerine kat›lmaktan yasaklanm›fl olanlar ile 3713 say›l›
Terörle Mücadele Kanunu kapsam›na giren suçlardan ve
organize suçlardan dolay› hükümlü bulunanlar,
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bb)) ‹lgili mercilerce hileli iflas etti¤ine karar verilenler,

cc)) ‹darenin ihale yetkilisi kiflileri,

dd)) ‹darenin ihale konusu iflle ilgili her türlü ihale ifllemlerini
haz›rlamak, yürütmek,sonuçland›rmak ve onaylamakla
görevli olanlar,

ee)) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen flah›slar›n eflleri ve üçüncü
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kay›n h›s›mlar› ile
evlatl›klar› ve evlat edinenleri,

ff)) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar› ile flirketleri
(bu kiflilerin yönetim kurullar›nda görevli bulunmad›klar› veya
sermayesinin % 10’undan fazlas›na sahip olmad›klar› anonim
flirketler hariç).

‹hale konusu iflin dan›flmanl›k hizmetlerini yapan yükleniciler bu iflin
ihalesine kat›lamazlar. Ayn› flekilde, ihale konusu iflin yüklenicileri de o
iflin dan›flmanl›k hizmeti ihalelerine kat›lamazlar. Bu yasaklar, bunlar›n
ortakl›k ve yönetim iliflkisi olan flirketleri ile bu flirketlerin sermayesinin
yar›s›ndan fazlas›na sahip olduklar› flirketleri için de geçerlidir.

‹dare bünyesinde bulunan veya ‹dare ile ilgili her ne amaçla
kurulmufl olursa olsun vak›f, dernek, birlik, sand›k gibi kurulufllar ile
bu kurulufllar›n ortak olduklar› flirketler ihalelere kat›lamazlar.

Bu yasaklara ra¤men ihaleye kat›lan istekliler ihale d›fl› b›rak›larak
geçici teminatlar› gelir kaydedilir. Ayr›ca, bu durumun tekliflerin
de¤erlendirilmesi aflamas›nda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri
üzerine ihale yap›lm›flsa, teminat› gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

OOrrttaakk ggiirriiflfliimmlleerr

MMaaddddee 1155.. Ortak giriflimler birden fazla gerçek veya tüzel kifli
taraf›ndan ifl ortakl›¤› veya konsorsiyum olarak iki türlü oluflturulabilir.
‹fl ortakl›¤› üyeleri, hak ve sorumluluklar›yla iflin tümünü birlikte yapmak
üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklar›n› ay›rarak iflin
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kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili k›s›mlar›n› yapmak üzere ortakl›k
yaparlar. ‹fl ortakl›¤› her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak ‹dare, iflin
farkl› uzmanl›klar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumlar›n
teklif verip veremeyece¤ini ihale doküman›nda belirtir. ‹hale aflamas›nda
ortak giriflimden kendi aralar›nda bir ifl ortakl›¤› veya konsorsiyum
yapt›klar›na dair anlaflma istenir. ‹fl ortakl›¤› anlaflmalar›nda pilot ortak,
konsorsiyum anlaflmalar›nda ise koordinatör ortak belirtilir. ‹halenin ifl
ortakl›¤› veya konsorsiyum üzerinde kalmas› halinde, sözleflme
imzalanmadan önce noter tasdikli ifl ortakl›¤› veya konsorsiyum
sözleflmesinin verilmesi gerekir. ‹fl ortakl›¤› anlaflma ve sözleflmesinde, ifl
ortakl›¤›n› oluflturan, gerçek veya tüzel kiflilerin taahhüdün yerine
getirilmesinde müfltereken ve mütelselsilen sorumlu olduklar›,
konsorsiyum anlaflma ve sözleflmesinde ise, konsorsiyumu oluflturan
gerçek veya tüzel kiflilerin, iflin hangi k›sm›n› taahhüt ettikleri ve
taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak arac›l›¤›yla
aralar›ndaki koordinasyonu sa¤layacaklar› belirtilir.

AAlltt yyüükklleenniicciilleerr

MMaaddddee 1166.. ‹hale konusu iflin özelli¤i nedeniyle ihtiyaç görülmesi
halinde, ihale aflamas›nda isteklilerden alt yüklenicilere yapt›rmay›
düflündükleri iflleri belirtmeleri, sözleflme imzalamadan önce de alt
yüklenicilerin listesini ‹darenin onay›na sunmalar› istenebilir. Ancak bu
durumda, alt yüklenicilerin yapt›klar› ifllerle ilgili sorumlulu¤u
yüklenicinin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.

‹‹hhaallee ssaaaattiinnddeenn öönnccee iihhaalleenniinn iippttaall eeddiillmmeessii

MMaaddddee 1177.. ‹darenin gerekli gördü¤ü veya ihale doküman›nda yer
alan belgelerde ihalenin yap›lmas›na engel olan ve düzeltilmesi
mümkün bulunmayan hususlar›n bulundu¤unun tespit edildi¤i hallerde
ihale, gününden önce iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal
edildi¤i isteklilere yaz›yla hemen duyurulur. ‹halenin iptal edilmesi
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halinde, verilmifl olan bütün teklifler reddedilmifl say›l›r ve bu teklifler
aç›lmaks›z›n isteklilere iade edilir. ‹halenin iptal edilmesi nedeniyle
isteklilerce ‹dareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

‹halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden
geçirilerek yeniden ihaleye ç›k›labilir.

YYaassaakk ffiiiill vvee ddaavvrraann››flflllaarr

MMaaddddee  1188.. ‹halelerde afla¤›daki fiil veya davran›fllarda bulunmak
yasakt›r:

aa)) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, ç›kar sa¤lama, anlaflma,
irtikap, rüflvet suretiyle veya baflka yollarla ihaleye iliflkin
ifllemlere fesat kar›flt›rmak veya buna teflebbüs etmek,

bb)) ‹steklileri tereddüde düflürmek, kat›l›m› engellemek,
isteklilere anlaflma teklifinde bulunmak veya teflvik etmek,
rekabeti veya ihale karar›n› etkileyecek davran›fllarda
bulunmak,

cc)) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya
bunlara teflebbüs etmek,

dd)) Alternatif teklif verebilme halleri d›fl›nda, ihalelerde bir istekli
taraf›ndan kendisi veya baflkalar› ad›na do¤rudan veya dolayl›
olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek,

ee)) 14  üncü maddeye göre ihaleye kat›lamayaca¤› belirtildi¤i
halde ihaleye kat›lmak.

Bu yasak fiil veya davran›fllarda bulunanlar hakk›nda  4734 say›l›
Kamu ‹hale Kanunu’nun  dördüncü k›sm›nda belirtilen hükümler
uygulan›r.



IV/3 KANUN VE YÖNETMEL‹KLER 15

DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM
‹‹hhaallee UUssuulllleerrii vvee UUyygguullaammaass››

UUyygguullaannaaccaakk iihhaallee uussuulllleerrii 

MMaaddddee 1199.. ‹darece mal veya hizmet al›mlar› ihalelerinde afla¤›daki
usullerden biri uygulan›r:

aa)) Aç›k ihale usulü,

bb)) Belli istekliler aras›nda ihale usulü,

cc)) Pazarl›k usulü.

AAçç››kk iihhaallee uussuullüü

MMaaddddee 2200.. Aç›k ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildi¤i
usuldür. Bu usule göre yap›lan ihalelerde isteklilerin tekliflerini
haz›rlayabilmeleri için en az yedi gün tan›narak ilan yap›l›r.

BBeellllii iisstteekklliilleerr aarraass››nnddaa iihhaallee uussuullüü

MMaaddddee 2211.. Belli istekliler aras›nda ihale usulü, yap›lacak ön
yeterlik de¤erlendirmesi sonucunda ‹darece davet edilen isteklilerin
teklif verebildi¤i usuldür.

Bu usule göre yap›lacak ihalelerde adaylar›n baflvurular›n›
haz›rlayabilmeleri için ‹darece en az yedi gün süre tan›narak ön yeterlik
ilan› yap›l›r.

‹dare taraf›ndan ön yeterli¤e kat›labilme flart› olarak istenen
baflvuru belgeleri bir zarfa konulur. Zarf›n üzerine aday›n ad›, soyad›
veya ticaret unvan›, tebligata esas aç›k adresi, baflvuru belgesinin hangi
ifle ait oldu¤u ve idarenin aç›k adresi yaz›l›r. Zarf›n yap›flt›r›lan yeri
aday taraf›ndan imzalan›r ve mühürlenir. 13 üncü maddeye uygun
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olarak belirlenen ve ön yeterlik doküman› ile ön yeterlik ilan›nda
belirtilen de¤erleme kriterlerine göre adaylar›n ön yeterlik
de¤erlendirmesi yap›l›r. Belirtilen asgari yeterlik koflullar›n›
sa¤layamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli oldu¤u tespit edilen
bütün adaylara tekliflerini haz›rlayabilmeleri için ‹darece en az yedi gün
süre verilerek  ihaleye davet mektubu gönderilir.

Ön yeterlik de¤erlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan
adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yaz›l› olarak bildirilir. ‹flin
niteli¤ine göre rekabeti engellemeyecek flekilde 37 nci maddeye uygun
olarak belirlenen ve ihale doküman› ile davet mektubunda belirtilen
de¤erlendirme kriterlerine göre tekliflerin de¤erlendirilmesi yap›larak
ihale sonuçland›r›l›r. ‹haleye davet edilecek aday say›s› ile teklif veren
istekli say›s›n›n üçten az olmas› halinde ihale, ihale yetkilisinin onay›
al›narak iptal edilir.

Teklif veren istekli say›s›n›n üçten az olmas› nedeniyle ihalenin
iptal edilmesi durumunda, ihale doküman› gözden geçirilerek varsa
hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterli¤i tespit edilen
bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçland›r›labilir.

PPaazzaarrll››kk uussuullüü

MMaaddddee  2222.. Pazarl›k usulü, afla¤›da belirtilen hallerde kullan›labilen
ve idarenin ihale edilen iflin teknik detaylar› ile gerçeklefltirme yöntemlerini
ve/veya fiyat› isteklilerle görüfltü¤ü usuldür.

aa)) Aç›k ihale usulü ve belli istekliler aras›nda ihale usulü ile
yap›lan ihale sonucunda yeterli say›da aday, istekli veya teklif 
ç›kmamas›,

bb)) Do¤al afetler, salg›n hastal›klar, can veya mal kayb› tehlikesi gibi
ani ve beklenmeyen veya ‹dare taraf›ndan önceden
öngörülemeyen olaylar›n ortaya ç›kmas› üzerine ihalenin ivedi
olarak yap›lmas›n›n zorunlu olmas› veya dayan›kl›l›¤› 
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bulunmayan ifller ile gerekti¤inde gümrükleme ve malzeme
tafl›malar›,

cc)) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araflt›rma projeleri ile
projeleri siparifl eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin
belirledi¤i "mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yaz›l›m ve
sistem üretimi" ile ilgili mal veya hizmet al›mlar›,

dd)) ‹hale konusu mal veya hizmet al›mlar›n›n özgün nitelikte ve
karmafl›k olmas› nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli
olan netlikte belirlenememesi,

ee)) Yabanc› ülkelerden tedarikine ihale yetkilisince gerek görülen
ve her y›l Bilim Kurulu'nca tespit edilen eflik de¤erleri
aflmayan yabanc› kaynakl› mal veya hizmet al›mlar›,

ff)) Her y›l Bilim Kurulu’nca tespit edilen eflik de¤erleri aflmayan
mal veya hizmet al›mlar›.

Bu usule göre yap›lacak ihalelerde, iflin nitelik ve gere¤ine göre,
(a) ve (b) bentleri hariç olmak üzere, ‹darece davet edilen istekli
say›s›n›n üçten az olmamas› gerekir. Pazarl›¤›n yap›l›fl›, teklifler ve
üzerine ihale yap›lan›n tercih nedenleri komisyon karar›nda gösterilir.

Bu usule göre yap›lacak ihalelerde (b) bendi hariç olmak üzere
idare taraf›ndan davet edilen isteklilere tekliflerini haz›rlayabilmeleri
için en az 5 gün süre tan›n›r.

DDoo¤¤rruuddaann tteemmiinn

MMaaddddee 2233.. Afla¤›da belirtilen hallerde ihtiyaçlar do¤rudan temin
usulü ile al›nabilir:

aa)) ‹htiyac›n sadece gerçek veya tüzel tek kifli taraf›ndan
karfl›lanabilece¤inin tespit edilmesi,

bb)) Sadece gerçek veya tüzel tek kiflinin ihtiyaç ile ilgili özel bir
hakka sahip olmas›,
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cc)) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve
standardizasyonun sa¤lanmas› için zorunlu olan mal ve
hizmetlerin, as›l sözleflmeye dayal› olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç y›l› geçmeyecek sözleflmelerle ilk al›m
yap›lan gerçek veya tüzel kifliden al›nmas›,

dd)) ‹htiyac›n üniversiteler ve kamu kurulufllar›ndan sa¤lanabilir
olmas›,

ee)) ‹darenin her y›l Bilim Kurulu’nca tespit edilecek eflik de¤erleri
aflmayan ihtiyaçlar›,

ff)) ‹htiyaca uygun tafl›nmaz al›m› veya kiralanmas›.

Bu maddeye göre yap›lacak al›mlarda, ihale komisyonu kurma ve
13 üncü maddede say›lan hususlar› arama ile teminat alma zorunlulu¤u
bulunmaks›z›n, ihale yetkilisince görevlendirilecek kifli veya kifliler
taraf›ndan piyasada fiyat araflt›rmas› yap›larak ihtiyaçlar temin edilir.

Araflt›rma gruplar›nca desteklenen projelerde proje sözleflmesine
göre sat›n al›nacak mal ve hizmet al›mlar›n›n sa¤lanmas›nda da (e)
bendi hükmü uygulan›r. Bu tür al›mlarda piyasada fiyat araflt›rmas›n›n
yap›lmas› ve ihtiyaçlar›n temini proje yürütücüsü taraf›ndan
gerçeklefltirilir. Bu al›mlarda fatura, proje yürütücüsü ile ilgili grup
yürütme komitesi sekreteri taraf›ndan imzalan›r.

(f) bendinin uygulanmas› halinde de, piyasada fiyat araflt›rmas›
yap›lmas› zorunludur.
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BBEEfifi‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM
‹‹hhaalleenniinn vvee ÖÖnn YYeetteerrllii¤¤iinn ‹‹llaann››,, ‹‹hhaallee DDookküümmaann››nn››nn VVeerriillmmeessii

‹‹hhaallee vveeyyaa öönn yyeetteerrlliikk iillaannllaarr››nnddaa bbuulluunnmmaass›› zzoorruunnlluu hhuussuussllaarr

MMaaddddee 2244.. Ö‹hale ve ön yeterlik doküman›nda belirtilmeyen
hususlara ilanlarda yer verilemez,

aa)) ‹hale ilanlar›nda afla¤›daki hususlar›n belirtilmesi zorunludur.

11)) ‹darenin ad›, adresi, telefon ve faks numaras›,

22)) ‹halenin ad›, niteli¤i, türü ve miktar›,

33)) Mal al›m ihalelerinde teslim yeri, hizmet al›m› ihalelerinde ise
iflin yap›laca¤› yer,

44)) ‹hale konusu ifle bafllama ve ifli bitirme tarihleri,

55)) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye kat›labilme flartlar› ve
istenilen belgelerin neler oldu¤u,

66) Yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler, 

77)) ‹halenin sadece yerli isteklilere aç›k olup olmad›¤› ve yerli
istekliler lehine fiyat avantaj› uygulan›p uygulanmayaca¤›,

88)) ‹hale doküman›n›n nerede görülebilece¤i ve hangi bedelle
sat›n al›naca¤›,

99)) ‹halenin nerede, hangi tarih ve saatte yap›laca¤›,

1100)) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilece¤i,

1111)) Teklif ve sözleflme türü,

1122)) Teklif edilen bedelin %2'sinden az olmamak üzere, 
isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilece¤i,

1133)) Tekliflerin geçerlik süresi,
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1144)) ‹haleye konsorsiyumlar›n teklif verip veremeyece¤i.

bb)) Ön yeterlik ilanlar›nda afla¤›da belirtilen hususlar›n bulunmas› 
zorunludur.

11)) ‹darenin ad›, adresi, telefon ve faks numaras›,

22)) ‹halenin ad›, niteli¤i, türü ve miktar›,

33)) Mal al›m› ihalelerinde teslim yeri, hizmet al›m› ihalelerinde ise 
iflin yap›laca¤› yer,

44)) ‹hale konusu ifle bafllama ve ifli bitirme tarihleri,

55)) Ön yeterli¤e kat›labilme flartlar› ve istenilen belgelerin neler 
oldu¤u,

66)) Ön yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler,

77)) ‹halenin sadece yerli isteklilere aç›k olup olmad›¤› ve yerli 
istekliler lehine fiyat avantaj› uygulan›p uygulanmayaca¤›,

88)) Ön yeterlik doküman›n›n nerede görülebilece¤i ve hangi 
bedelle al›naca¤›,

99)) Ön yeterlik baflvurusunun sunulaca¤› yer ile son baflvuru tarih
ve saati,

1100)) ‹haleye konsorsiyumlar›n teklif verip veremeyece¤i.

Bu maddedeki hükümlere uygun olmayan ihale ve ön yeterlik
ilanlar› geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddeye uygun bir flekilde
yenilenmedikçe veya hatal› hususlar için düzeltme ilan› yap›lmad›kça
ihale veya ön yeterlik yap›lamaz.

‹hale ve ön yeterlik doküman›n›n içeri¤i ile idari flartnamede yer
almas› zorunlu hususlar
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‹‹hhaallee vvee öönn yyeetteerrlliikk ddookküümmaann››nn››nn  iiççeerrii¤¤ii iillee iiddaarrii flflaarrttnnaammeeddee yyeerr
aallmmaass›› zzoorruunnlluu hhuussuussllaarr

MMaaddddee 2255.. ‹hale doküman›nda; sorumlular›nca haz›rlanan ve
imzalanan idari flartnameler ile yapt›r›lacak iflin projesini de kapsayan
teknik flartnameler, sözleflme tasar›s› ve gerekli di¤er belge ve bilgiler
bulunur. Ön yeterlik doküman›nda ise adaylarda aran›lan flartlara, ön
yeterlik kriterlerine ve gerekli di¤er belge ve bilgilere yer verilir.

‹dari flartnamede ihale konusuna göre genel olarak afla¤›daki
hususlar›n belirtilmesi zorunludur.

aa)) ‹flin ad›, niteli¤i, türü ve miktar›, hizmetlerde ifl tan›m›,

bb)) ‹darenin ad›, adresi, telefon ve faks numaras›,

cc)) ‹hale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilece¤i,

dd)) ‹steklilere talimatlar,

ee)) ‹steklilerde aran›lan flartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

ff)) ‹hale doküman›nda aç›klama isteme ve yap›lma yöntemleri,

gg)) Tekliflerin geçerlilik süresi,

hh)) ‹haleye konsorsiyumlar›n teklif verip veremeyece¤i, ihale
konusu iflin tamam›na veya bir k›sm›na teklif verilmesinin
mümkün olup olmad›¤›, mal al›m› ihalelerinde alternatif teklif
verilip verilemeyece¤i, verilebilecekse alternatif tekliflerin
nas›l de¤erlendirilece¤i,

ii)) Ulafl›m, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin
teklif fiyat›na dahil olaca¤›,

jj)) Tekliflerin al›nmas›, aç›lmas› ve de¤erlendirilmesinde
uygulanmas› gereken ve bu Esaslar’da belirtilen usul ve esaslar,

kk)) ‹hale  karar›n›n  al›nmas›ndan  sözleflmenin  imzalanmas›na  kadar
uygulanmas› gereken ve bu Esaslar’da belirtilen usul ve esaslar,
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ll)) ‹halenin sadece yerli isteklilere aç›k olup olmad›¤› ve yerli
istekliler lehine fiyat  avantaj› uygulan›p uygulanmayaca¤›,

mm)) Teklif ve sözleflme türü,

nn)) Geçici ve kesin teminat oranlar› ile teminatlara ait flartlar,

oo)) ‹hale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde ‹darenin
serbest oldu¤u,

pp)) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde
‹darenin serbest oldu¤u,

rr)) ‹hale konusu iflin bafllama ve bitirme tarihi, yap›lma yeri,
teslim flartlar› ve gecikme halinde al›nacak cezalar,

ss)) Ödeme yeri ve flartlar›yla avans verilip verilmeyece¤i,
verilecekse flartlar›  ve miktar› ile sözleflme konusu ifller için
e¤er ödenecekse fiyat fark›n›n ne flekilde ödenece¤i,

tt)) Süre uzat›m› verilebilecek haller ve flartlar› ile sözleflme
kapsam›nda yapt›r›labilecek ifl art›fllar› ile ifl eksilifli
durumunda karfl›l›kl› yükümlülükler,

uu)) Vergi, resim ve harçlar ile sözleflme ve ilgili di¤er giderlerin
kimin taraf›ndan ödenece¤i,

vv)) Denetim, muayene ve kabul ifllemlerine iliflkin flartlar,

yy)) Anlaflmazl›klar›n çözümü.

‹‹hhaallee vvee öönn yyeetteerrlliikk ddookküümmaann››nn››nn vveerriillmmeessii

MMaaddddee 2266.. ‹hale ve ön yeterlik doküman› ‹darede bedelsiz
görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye kat›lmak isteyen isteklilerin,
‹darenin iste¤i halinde bu doküman› sat›n almalar› zorunludur.
Doküman bedeli, bas›m maliyetini aflmayacak ve rekabeti
engellemeyecek flekilde ‹darece tespit edilir.
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Ancak, bu Esaslar›n 22 nci maddesinin (e) bendi uyar›nca yap›lan
ihalelerde, ihale doküman› ve davet mektubu istekliye elektronik
ortamda ve/veya faks ile gönderilmesinin ard›ndan resmi posta ile
ulaflt›r›labilir.

‹‹hhaallee ddookküümmaann››nnddaa ddee¤¤iiflfliikklliikk vveeyyaa aaçç››kkllaammaa yyaapp››llmmaass››

MMaaddddee  2277.. ‹lan yap›ld›ktan sonra ihale doküman›nda de¤ifliklik
yap›lmamas› esast›r. De¤ifliklik yap›lmas› zorunlu olursa, bunu
gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki
ilanlar geçersiz say›l›r ve ifl yeniden ayn› flekilde ilan olunur.

Ancak, ilan yap›ld›ktan veya ihaleye ç›k›ld›ktan sonra tekliflerin
haz›rlanmas›n› veya iflin gerçeklefltirilmesini etkileyebilecek maddi veya
teknik hatalar veya eksikliklerin ‹darece tespit edilmesi veya eksikliklerin
istekliler taraf›ndan yaz›l› olarak bildirilmesi halinde ihale doküman›nda
de¤ifliklikler yap›labilir. Yap›lan bu de¤iflikliklere iliflkin ihale doküman›n›n
ba¤lay›c› bir parças› olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç
gün öncesinde bilgi sahibi olmalar›n› temin edecek flekilde ihale doküman›
alanlar›n tamam›na gönderilir. Zeyilname ile yap›lan de¤ifliklikler
nedeniyle tekliflerin haz›rlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmas›
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün
zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu
düzenlemeden önce vermifl olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkan› sa¤lan›r.

Ayr›ca, istekliler tekliflerini haz›rlarken ihale doküman›nda
aç›klanmas›na ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme
gününden üç gün öncesine kadar yaz›l› olarak aç›klama talep edebilir.
Bu talebin ‹darece uygun görülmesi halinde yap›lacak aç›klama, bu
tarihe kadar ihale doküman› alan bütün isteklilere son teklif verme
gününden önce bilgi sahibi olmalar›n› temin edecek flekilde ve aç›klama
talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yaz›l› olarak gönderilir.
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AALLTTIINNCCII BBÖÖLLÜÜMM
TTeekklliifflleerriinn DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

TTeekklliifflleerriinn hhaazz››rrllaannmmaass›› vvee ssuunnuullmmaass››

MMaaddddee 2288.. Aç›k ihale usulü ile yap›lan ihalelerde teklif mektubu ve
geçici teminata iliflkin belge dahil olmak üzere ihaleye kat›labilme flart›
olarak istenilen bütün belgeler; belli istekliler aras›nda ihale usulü ile
yap›lan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata iliflkin belge zarfa
konulur. Pazarl›k usulü ile yap›lan ihalelerde ise idarece istenen yeterlik
belgeleri ile teklif mektubu ve istenmifl ise geçici teminata iliflkin belge
bir zarfa konulur. Teklifler istekliler taraf›ndan imzalan›r ve
mühürlenir. Zarf›n üzerine isteklinin ad›, soyad› veya ticaret unvan›,
tebligat adresi, teklifin hangi ifle ait oldu¤u yaz›l›r. Zarf›n yap›flt›r›lan
yeri istekli taraf›ndan imzalan›r ve mühürlenir.

Teklif mektubunda ihale doküman›n›n tamamen okunup kabul
edildi¤inin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz› ile birbirine
uygun olarak aç›kça yaz›lmas›, üzerinde kaz›nt›, silinti, düzeltme
bulunmamas› zorunludur.

Teklifler ihale doküman›nda belirtilen ihale saatine kadar s›ra
numaral› al›nd›lar karfl›l›¤›nda ‹dareye verilir. Bu saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve aç›lmaks›z›n iade edilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale doküman›nda belirtilen ihale saatine kadar ‹dareye
ulaflmas› flartt›r. Postadaki gecikme nedeniyle iflleme konulmayacak
olan tekliflerin al›n›fl zaman› bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple geri al›namaz ve de¤ifltirilemez.

Bu Esaslar›n 22 nci maddesinin (e) bendi uyar›nca yap›lan
ihalelerde, istekliler 13 üncü maddede belirtilen hususlar aranmaks›z›n
elektronik ortamda veya faks ile de teklif verebilirler.
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TTeekklliifflleerriinn aall››nnmmaass›› vvee aaçç››llmmaass››

MMaaddddee  2299.. ‹hale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif
verilmifl oldu¤u bir tutanakla tespit edilerek, haz›r bulunanlara
duyurulur ve hemen ihaleye bafllan›r.

‹steklilerin belgelerinin eksik olup olmad›¤› ve isteniyor ise teklif
mektubu ile geçici teminata iliflkin belgelerin usulüne uygun olup
olmad›¤› kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminat› usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.
‹stekliler ile teklif fiyatlar› aç›klan›r. Bu ifllemlere iliflkin haz›rlanan
tutanak ihale komisyonunca imzalan›r. Aç›k ve belli istekliler aras›nda
ihale usullerinde bu aflamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne
karar verilmez, teklifi oluflturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca de¤erlendirilmek üzere
oturum kapat›l›r. Pazarl›k usulü ile yap›lan ihalelerde ise ihaleye kat›lan
isteklilerden ilk sunduklar› fiyat tekliflerine ba¤l› kalarak, en son fiyat
tekliflerini, ihale komisyonunun belirledi¤i süre içinde sunmalar›
istenir. ‹steklilerin sundu¤u ikinci fiyat teklifleri aç›klanarak bir tutanak
ile tespit edilir. Oturumda haz›r bulunmayan isteklilerin sunduklar›
fiyat teklifi son teklif kabul edilir.

Bu Esaslar›n 22 nci maddesinin (e) bendi uyar›nca yap›lan
ihalelerde, istekliler son fiyat tekliflerini elektronik posta veya faks yolu
ile de gönderebilir ve bu yollarla gönderilen son fiyat teklifleri
de¤erlendirmeye al›n›r.

Pazarl›k usulü ile yap›lan ve ihale doküman›nda teknik görüflme
yap›laca¤› belirtilen ihalelerde, ihale komisyonunca yeterli¤i tespit edilen
isteklilerle iflin teknik detaylar› ve gerçeklefltirme yöntemleri üzerine
görüflme yap›l›r. Teknik görüflmeler sonucunda flartlar›n netleflmesi
üzerine, bu flartlar› karfl›layabilecek isteklilerin teklif mektuplar› aç›larak,
fiyat teklifleri aç›klan›r ve bir tutanak ile tespit edilir. Son aflamada bu
maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen yöntem uygulan›r.
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TTeekklliifflleerriinn ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

MMaaddddee 3300.. ‹hale komisyonunun talebi üzerine ‹dare tekliflerin
incelenmesi, karfl›laflt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesinde yararlanmak
üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yaz›l› olarak tekliflerini
aç›klamalar›n› isteyebilir. Ancak bu aç›klama, hiçbir flekilde teklif
fiyat›nda de¤ifliklik yap›lmas› veya ihale doküman›nda yer alan flartlara
uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amac›yla istenilmez ve
yap›lmaz.

Tekliflerin de¤erlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik oldu¤u
veya teklif mektubu ile talep edilmifl ise geçici teminat› usulüne uygun
olmad›¤› ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
de¤erlendirme d›fl› b›rak›lmas›na karar verilir. Ancak, teklifin esas›n›
de¤ifltirecek nitelikte olmamas› kayd›yla, belgelerin eksik olmas› veya
belgelerde önemsiz bilgi eksikli¤i bulunmas› halinde, ‹darece belirlenen
sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmas› yaz›l›
olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri
tamamlamayan istekliler de¤erlendirme d›fl› b›rak›l›r.

Bu ilk de¤erlendirme ve ifllemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin tekliflerinin ayr›nt›l› de¤erlendirilmesine geçilir. Bu
aflamada, isteklilerin ihale konusu ifli yapabilme kapasitelerini belirleyen
yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale doküman›nda belirtilen flartlara
uygun olup olmad›¤› incelenir. Uygun olmad›¤› belirlenen isteklilerin
teklifleri de¤erlendirme d›fl› b›rak›l›r.

En son aflamada, isteklilerin teklif mektubu veya eki cetvellerinde
aritmetik hata bulunup bulunmad›¤› kontrol edilir. Teklif edilen
fiyatlar› gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarp›m ve toplamlarda
aritmetik hata bulunmas› halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar
esas al›nmak kayd›yla, aritmetik hatalar ihale komisyonu taraf›ndan
re'sen düzeltilir. Yap›lan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin
esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yaz› ile
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bildirilir. ‹stekli düzeltilmifl teklifi kabul edip etmedi¤ini tebli¤ tarihini
izleyen üç ifl günü içinde yaz›l› olarak bildirmek zorundad›r. ‹steklinin
düzeltilmifl teklifi kabul etmedi¤ini süresinde bildirmesi veya bu süre
içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi de¤erlendirme d›fl›
b›rak›l›r ve geçici teminat› gelir kaydedilir.

AAflfl››rr›› ddüüflflüükk tteekklliifflleerr

MMaaddddee 3311.. ‹hale komisyonu verilen teklifleri 30 uncu maddeye
göre de¤erlendirdikten sonra, di¤er tekliflere veya ‹darenin tespit
etti¤i yaklafl›k maliyete göre teklif fiyat› afl›r› düflük olanlar› tespit eder.
Bu teklifleri reddetmeden önce, belirledi¤i süre içinde teklif
sahiplerinden teklifte önemli oldu¤unu tespit etti¤i bileflenler ile ilgili
ayr›nt›lar› yaz›l› olarak ister.

‹hale komisyonu;

aa)) ‹malat sürecinin, verilen hizmetin yönteminin ekonomik olmas›,

bb)) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin
temininde kullanaca¤› avantajl› koflullar,

cc)) Teklif edilen mal veya hizmet iflinin özgünlü¤ü,

hususlar›nda belgelendirilmek suretiyle yap›lan yaz›l› aç›klamalar›
dikkate alarak afl›r› düflük teklifleri de¤erlendirir. Bu de¤erlendirme
sonucunda, aç›klamalar› yeterli görülmeyen veya yaz›l› aç›klamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

TTeekklliifflleerriinn ggeeççeerrlliilliikk ssüürreessii

MMaaddddee 3322.. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale doküman›nda
belirtilir. ‹darece ihtiyaç duyulmas› halinde bu süre, teklif ve sözleflme
koflullar› de¤ifltirilmemek üzere uzat›labilir. Bu süre en fazla ihale
doküman›nda belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzat›labilir.
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GGeeççiiccii tteemmiinnaatt

MMaaddddee 3333.. ‹halelerde, teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak
üzere, istekli taraf›ndan verilecek tutarda geçici teminat al›n›r.

Ancak, pazarl›k usulü ile yap›lan al›mlarda ihale olurunda
belirtilmek kayd›yla geçici teminat al›nmayabilir.

TTeemmiinnaatt oollaarraakk kkaabbuull eeddiilleecceekk ddee¤¤eerrlleerr

MMaaddddee 3344.. Teminat olarak kabul edilecek de¤erler için, 4734
say›l› Kamu ‹hale Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulan›r.

BBüüttüünn tteekklliifflleerriinn rreeddddeeddiillmmeessii vvee iihhaalleenniinn iippttaallii

MMaaddddee 3355.. ‹hale yetkilisinin onay›ndan önceki herhangi bir
aflamada, ihale komisyonu karar› üzerine ‹dare, verilmifl olan bütün
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. ‹halenin iptal
edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. ‹dare,
bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük alt›na
girmez. Ancak, ‹dare isteklilerin talepte bulunmas› halinde, ihalenin
iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

YYeerrllii iisstteekklliilleerrllee iillggiillii ddüüzzeennlleemmeelleerr

MMaaddddee 3366.. Yaklafl›k maliyeti Bilim Kurulu'nun her y›l belirledi¤i
eflik de¤erlerin alt›nda kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin kat›lmas›,
yaklafl›k maliyeti eflik de¤erlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet al›mlar›
ifllerinde bütün yerli istekliler lehine, mal al›mlar›nda ise Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› ile di¤er ilgili kurum ve kurulufllar›n görüflleri al›narak
‹dare taraf›ndan yerli mal› olarak belirlenen mallar› teklif eden yerli
istekliler lehine, %15 oran›na kadar fiyat avantaj› sa¤lanmas›
hususlar›nda ‹darece ihale doküman›na hükümler konulabilir. Ancak,
yabanc› istekliler ile ortak giriflim yapmak suretiyle ihalelere kat›lan
yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.
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Bu maddenin uygulanmas›nda, Kamu ‹hale Kurulu kararlar› göz
önüne al›n›r.

‹‹hhaalleenniinn kkaarraarraa bbaa¤¤llaannmmaass›› vvee oonnaayyllaannmmaass››

MMaaddddee 3377.. Bu Esaslar›n 30 ve 31 inci maddelerine göre yap›lan
de¤erlendirme sonucunda ihale, ekonomik aç›dan en uygun teklifi
veren isteklinin üzerine b›rak›l›r.

Ekonomik aç›dan en uygun teklifin sadece en düflük fiyat esas›na
göre belirlenmesinin mümkün olmad›¤› durumlarda; maliyet etkinli¤i,
verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik de¤er gibi fiyat d›fl›ndaki
unsurlar dikkate al›narak ekonomik aç›dan en uygun teklif belirlenir.
Ekonomik aç›dan en uygun teklifin fiyat d›fl›ndaki unsurlar da dikkate
al›narak belirlenece¤i ihalelerde, ihale doküman›nda bu unsurlar›n
parasal de¤erler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal de¤erler
olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale
doküman›nda nispi a¤›rl›klar belirlenir.

En düflük fiyat›n ekonomik aç›dan en uygun teklif olarak
de¤erlendirildi¤i ihalelerde, birden fazla istekli taraf›ndan ayn› fiyat›n
teklif edildi¤i ve bunlar›n da ekonomik aç›dan en uygun teklif oldu¤u
anlafl›ld›¤› takdirde, ikinci f›krada belirtilen fiyat d›fl›ndaki unsurlar
dikkate al›nmak suretiyle ekonomik aç›dan en uygun teklif belirlenerek
ihale sonuçland›r›l›r.

‹hale komisyonu gerekçeli karar›n› belirleyerek, ihale yetkilisinin
onay›na sunar. Kararlarda isteklilerin adlar› veya ticaret unvanlar›,
teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi
gerekçelerle yap›ld›¤›, ihale yap›lmam›fl ise nedenleri belirtilir.

‹hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç befl iflgünü içinde ihale
karar›n› onaylar veya gerekçesini aç›kça belirtmek suretiyle iptal eder.
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‹hale; karar›n onaylanmas› halinde geçerli, iptal edilmesi halinde
ise hükümsüz say›l›r. ‹hale yetkilisince onaylanmayan ihale kararlar› ve
yeniden yap›lacak ifllem yaz›l› olarak aç›klanabilir.

‹hale kararlar›, ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale
üzerinde kalan isteklinin 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu'nun 58 inci
maddesine göre yasakl› olup olmad›¤› araflt›r›l›r.

KKeessiinnlleeflfleenn iihhaallee kkaarraarrllaarr››nn››nn bbiillddiirriillmmeessii

MMaaddddee 3388.. ‹hale sonucu, ihale kararlar›n›n ihale yetkilisi
taraf›ndan onayland›¤› günü izleyen en geç üç iflgünü içinde, ihale
üzerinde b›rak›lan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza
karfl›l›¤› tebli¤ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine
postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip
eden beflinci gün karar›n isteklilere tebli¤ tarihi say›l›r. Bu Esaslar›n 22
nci maddesinin (e) bendi uyar›nca yap›lan ihalelerde elektronik posta
veya faks ile de bildirilebilir.

Teklifi de¤erlendirmeye al›nmayan veya uygun görülmeyenlerin
tebli¤ tarihini izleyen üç iflgünü içinde yaz›l› talepte bulunmalar›
halinde, ‹dare talep tarihini izleyen befl gün içinde yaz› ile gerekçelerini
bildirmek zorundad›r.

SSöözzlleeflflmmeeyyee ddaavveett vveeyyaa iiflflee bbaaflflllaammaa bbiillddiirriimmii

MMaaddddee  3399.. Bu Esaslar›n 38 inci maddesinde belirtilen sürelerin
bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan
istekliye, tebli¤ tarihini izleyen befl gün içinde kesin teminat› vermek
suretiyle sözleflmeyi imzalamas› hususu, sözleflme imzalamay›
gerektirmeyen ifllerde ise ifle bafllama bildirimi imza karfl›l›¤› tebli¤ edilir
veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle
bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden beflinci gün karar›n
istekliye tebli¤ tarihi say›l›r. Bu Esaslar›n 22 nci maddesinin (e) bendi
uyar›nca yap›lan ihalelerde elektronik posta veya faks ile de bildirilebilir.
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Her y›l Bilim Kurulunca belirlenen eflik de¤erlerin alt›ndaki
taahhütlerde sözleflme yap›lma zorunlulu¤u yoktur.

KKeessiinn tteemmiinnaatt

MMaaddddee 4400.. 40. Taahhüdün sözleflme ve ihale doküman›
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sa¤lamak amac›yla,
sözleflmenin yap›lmas›ndan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale
bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oran›nda kesin teminat
al›n›r. Ancak, 30 gün içinde yerine getirilecek taahhütlerde kesin
teminat al›nmayabilir.

‹‹hhaalleenniinn ssöözzlleeflflmmeeyyee bbaa¤¤llaannmmaass››

MMaaddddee  4411.. Bu Esaslar›n 39 ve 40 ›nc› maddelerindeki hükümler
de dikkate al›narak ‹darenin gerekli gördü¤ü ihaleler bir sözleflmeye
ba¤lan›r. Sözleflmeler ‹darece haz›rlan›r ve ihale yetkilisi ile yüklenici
taraf›ndan imzalanarak yürürlü¤e girer. Yüklenicinin ortak giriflim olmas›
halinde, sözleflmeler ortak giriflimin bütün ortaklar› taraf›ndan imzalan›r.

‹hale doküman›nda belirtilen flartlara ayk›r› sözleflme
düzenlenemez.

SSöözzlleeflflmmee yyaapp››llmmaass››nnddaa iisstteekklliinniinn ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluu¤¤uu

MMaaddddee 4422.. Bu Esaslara göre sözleflme imzalanmas›n› gerektiren
ifllerde, ihale üzerinde kalan istekli 39 ve 40 ›nc› maddelere göre kesin
teminat› vererek sözleflmeyi imzalamak zorundad›r. Sözleflme
imzaland›ktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Birinci f›krada belirtilen zorunluluklara uyulmad›¤› takdirde,
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaks›z›n ihale üzerinde
kalan isteklinin geçici teminat› gelir kaydedilir. Bu durumda ‹dare,
ekonomik aç›dan en uygun ikinci teklif fiyat›n›n ihale yetkilisince uygun
görülmesi kayd›yla, bu teklif sahibi istekli ile de Esaslar'da belirtilen
usullere göre sözleflme imzalayabilir veya uygun görece¤i bir usulle
yeniden ihale yapabilir. Ancak ekonomik aç›dan en uygun ikinci teklif
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sahibi istekli ile sözleflme imzalanabilmesi için, 39 uncu maddede
belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ikinci teklif sahibi
istekliye 39 uncu maddede belirtilen flekilde tebligat yap›l›r.

Ekonomik aç›dan en uygun ikinci teklif sahibinin de sözleflmeyi
imzalamamas› durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminat›
gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

SSöözzlleeflflmmee yyaapp››llmmaass››nnddaa iiddaarreenniinn ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukkllaarr››

MMaaddddee 4433.. ‹dare, yaz›l› süre içinde sözleflme yap›lmas› hususunda
kendisine düflen görevleri yapmakla yükümlüdür. ‹darenin bu
yükümlülü¤ü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini
izleyen günden itibaren en geç befl gün içinde, on gün süreli bir noter
ihbarnamesi ile bildirmek flart›yla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu
takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yapt›¤›
belgelendirilmifl giderleri istemeye hak kazan›r.

AAvvaannss vveerriillmmeessii

MMaaddddee 4444.. ‹dari flartnamede ve sözleflmede kay›tl› olmak flart›yla
isteklilere 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu'nun 34 üncü maddesinde
belirtilen teminat olarak kabul edilecek de¤erler karfl›l›¤›nda avans
verilebilir.
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YYEEDD‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM

‹‹nncceelleemmee TTaalleebbiinnddee BBuulluunnuullmmaass›› vvee fifiiikkaayyeettlleerriinn ‹‹nncceelleennmmeessii

‹‹nncceelleemmee ttaalleebbiinnddee bbuulluunnuullmmaass››

MMaaddddee 4455.. ‹dare ve ihale komisyonlar›, ihalenin bu Esaslarda
belirtilen usullere uygun olarak yürütülmesinden tedarikçi veya hizmet
sunucusuna karfl› da sorumludur. Bu sorumluluklar›n ihlali sonucu bir
hak kayb›na veya zarara u¤rad›¤›n› veya zarara u¤ramas›n›n muhtemel
oldu¤unu iddia eden tedarikçi veya hizmet sunucusu afla¤›daki
aflamalar› takip ederek yaz›l› flikayet suretiyle inceleme talebinde
bulunabilir.

‹‹ddaarree ttaarraaff››nnddaann iinncceelleemmee

MMaaddddee 4466.. ‹halelere iliflkin olarak tedarikçi veya hizmet sunucusu
öncelikle ‹dareye flikayette bulunabilir.

Bu flikayetler:

aa)) Sözleflme imzalanmam›flsa,

bb)) Tedarikçi veya hizmet sunucusu flikayete yol açan durumun 
fark›na vard›¤› veya fark›na varm›fl olmas› gerekti¤i tarihi 
izleyen befl gün içinde yap›lm›flsa,

‹darece dikkate al›n›r.

‹dare, flikayetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir
karar al›r. Bu kararda, flikayet tamamen veya k›smen hakl› bulunmuflsa
al›nmas› gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Al›nan karar, bütün
aday ve isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

fiikayetle ilgili nihai karar al›nmadan sözleflme imzalanmaz veya
sözleflme imzalanmas›n› gerektirmeyen durumlarda ifle bafllama
bildirimi yap›lmaz.
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KKaammuu ‹‹hhaallee KKuurruulluu ttaarraaff››nnddaann iinncceelleemmee

MMaaddddee 4477.. Bu Esaslar kapsam›nda yap›lan mal veya hizmet al›m›
ihalelerindeki anlaflmazl›klar›n çözümlenmesinde 4734 say›l› Kamu
‹hale Kanunu ile oluflturulan Kamu ‹hale Kurulu'na baflvurulamaz.

SSEEKK‹‹ZZ‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM

SSöözzlleeflflmmeelleerrllee ‹‹llggiillii EEssaassllaarr

SSöözzlleeflflmmee iillkkeelleerrii

MMaaddddee 4488.. Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken
sözleflmelerde, ihale doküman›nda yer alan flartlara ayk›r› hükümlere
yer verilmez, belirtilen haller d›fl›nda sözleflme hükümlerinde de¤ifliklik
yap›lamaz ve ek sözleflme düzenlenemez.

Bu Esaslar kapsam›nda yap›lan kamu sözleflmesinin taraflar›,
sözleflme hükümlerinin uygulanmas›nda eflit hak ve yükümlülüklere
sahiptir. ‹hale doküman›nda ve sözleflme hükümlerinde bu ilkeye ayk›r›
maddelere yer verilemez.

TTiipp ssöözzlleeflflmmeelleerr

MMaaddddee 4499.. Bu Esaslara göre yap›lacak mal veya hizmet al›mlar›
ihalelerinde kullan›lacak tip sözleflmeler Baflkanl›kça yay›nlanacak
yönerge ile belirlenebilir.

SSöözzlleeflflmmeeddee yyeerr aallmmaass›› zzoorruunnlluu hhuussuussllaarr

MMaaddddee 5500.. Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleflmelerde
afla¤›daki hususlar›n gerekli olanlar›n›n belirtilmesi zorunludur.
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aa)) ‹flin ad›, niteli¤i, türü ve miktar›, hizmetlerde ifl tan›m›,

bb)) ‹darenin ad› ve adresi,

cc)) Yüklenicinin ad› veya ticaret unvan›, tebligata esas adresi,

dd)) Varsa alt yüklenicilere iliflkin bilgiler ve sorumluluklar›,

ee)) Sözleflmenin bedeli, türü ve süresi,

ff)) Ödeme yeri ve flartlar›yla avans verilip verilmeyece¤i,
verilecekse flartlar› ve miktar›,

gg)) Sözleflme konusu ifller için ödenecekse fiyat fark›n›n ne
flekilde ödenece¤i,

hh)) Ulafl›m, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin
sözleflme bedeline dahil olaca¤›,

ii)) Vergi, resim ve harçlar ile sözleflmeyle ilgili di¤er giderlerin
kimin taraf›ndan ödenece¤i,

jj)) Montaj, iflletmeye alma, e¤itim, bak›m-onar›m, yedek parça
gibi destek hizmetlerine ait flartlar,

kk)) Kesin teminat miktar› ile kesin teminat›n iadesine ait flartlar,

11)) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye iliflkin flartlar,

mm)) ‹flin yap›lma yeri, teslim etme ve teslim alma flekil ve flartlar›,

nn)) Gecikme halinde al›nacak cezalar,

oo)) Mücbir sebepler ve süre uzat›m› verilebilme flartlar›, birim
fiyat sözleflme kapsam›nda yapt›r›lacak ifl art›fllar› ile ifl eksilifli
durumunda karfl›l›kl› yükümlülükler,

pp)) Denetim, muayene ve kabul ifllemlerine iliflkin flartlar,

rr)) Sözleflmede de¤ifliklik yap›lma flartlar›,

ss)) Sözleflmenin feshine iliflkin flartlar,
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tt)) Yüklenicinin sözleflme konusu ifl ile ilgili çal›flt›raca¤› personele
iliflkin sorumluluklar›,

uu)) ‹hale doküman›nda yer alan bütün belgelerin sözleflmenin eki
oldu¤u,

vv)) Anlaflmazl›klar›n çözümü.

MMüüccbbiirr sseebbeepplleerr

MMaaddddee 5511.. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller afla¤›da 
belirtilmifltir.

aa)) Do¤al afetler,

bb)) Kanuni grev,

cc)) Genel salg›n hastal›k,

dd)) K›smi veya genel seferberlik ilan›,

ee)) Gerekti¤inde ‹dare taraf›ndan belirlenecek benzeri di¤er haller.

Süre uzat›m› verilmesi, sözleflmenin feshi gibi durumlar da dahil
olmak üzere, ‹dare taraf›ndan yukar›da belirtilen hallerin mücbir sebep
olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan
ileri gelmemifl olmas›, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olmas›, yüklenicinin bu engeli ortadan kald›rmaya gücünün yetmemifl
bulunmas›, mücbir sebebin meydana geldi¤i tarihi izleyen yirmi gün
içinde yüklenicinin ‹dareye yaz›l› olarak bildirimde bulunmas› ve yetkili
merciler taraf›ndan belgelendirilmesi zorunludur.

DDeenneettiimm,, mmuuaayyeennee vvee kkaabbuull iiflfllleemmlleerrii

MMaaddddee 5522.. Teslim edilen mal, hizmet veya yap›lan iflin muayene
ve kabul ifllemleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu
Ayniyat ve Ambar Yönetmeli¤i hükümlerine göre yap›l›r.

Sözleflmesinde hüküm bulunmas› halinde; imalat veya üretim
süreci gerektiren ifller, ihale doküman›nda belirtilen kalite ve özelliklere
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göre yap›l›p yap›lmad›¤› hususunda, ‹dare taraf›ndan belirli aflamalarda
ve aral›klarla denetlenebilir.

Taahhüdün tamamlanmas› ve müstakil kullan›ma elveriflli
bölümleri için k›smi kabul yap›labilir.

EEkk kkeessiinn tteemmiinnaatt

MMaaddddee 5533.. Fiyat fark› ödenmesi öngörülerek ihale edilen ifllerde,
fiyat fark› olarak ödenecek bedelin, sözleflme bedelinde art›fl meydana
gelmesi halinde bu art›fl tutar›n›n %6's› oran›nda teminat olarak kabul
edilen de¤erler üzerinden ek kesin teminat al›n›r. Fiyat fark› olarak
ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedifllerden
kesinti yap›lmak suretiyle de karfl›lanabilir.

KKeessiinn tteemmiinnaatt vvee eekk kkeessiinn tteemmiinnaattllaarr››nn vveerriillmmeessii

MMaaddddee 5544.. Taahhüdün, sözleflme ve ihale doküman› hükümlerine
uygun olarak yerine getirildi¤i ve yüklenicinin bu iflten dolay› ‹dareye
herhangi bir borcunun olmad›¤› tespit edildikten sonra al›nm›fl olan
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar›n; Sosyal Sigortalar
Kurumu'ndan ilifliksiz belgesinin getirildi¤i saptand›ktan sonra; al›nan
mal veya yap›lan ifl için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yar›s›,
garanti süresi dolduktan sonra kalan›, garanti süresi öngörülmeyen
hallerde ise tamam› yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu ifl nedeniyle ‹dareye ve Sosyal Sigortalar
Kurumu'na olan borçlar› ile ücret ve ücret say›lan ödemelerden yap›lan
kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin
bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaks›z›n kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlar›na
karfl›l›k mahsup edilir, varsa kalan› yükleniciye geri verilir.

‹flin konusunun piyasadan haz›r halde sat›lan mal al›m› olmas›
halinde, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ilifliksiz belgesi getirilmesi flart›
aranmaz.
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‹‹aaddee eeddiillmmeeyyeenn tteemmiinnaattllaarr

MMaaddddee 5555.. 54 üncü maddeye göre mahsup ifllemi yap›lmas›na
gerek bulunmayan hallerde, iflin kabul tarihinden veya garanti süresinin
bitim tarihinden itibaren iki y›l içinde ‹darenin yaz›l› uyar›s›na ra¤men
talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplar›
hükümsüz kal›r ve bankas›na iade edilir. Teminat mektubu d›fl›ndaki
teminatlar sürenin bitiminde ‹dareye gelir kaydedilir.

SSöözzlleeflflmmeeddee ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaapp››llmmaass››

MMaaddddee 5566.. Sözleflme imzaland›ktan sonra, sözleflme bedelinin
afl›lmamas› ve ‹dare ile yüklenicinin karfl›l›kl› olarak anlaflmas› kayd›yla,
afla¤›da belirtilen hususlarda sözleflme hükümlerinde de¤ifliklik
yap›labilir:

aa)) ‹flin yap›lma veya teslim yeri,

bb)) ‹flin süresinden önce yap›lmas› veya teslim edilmesi kayd›yla 
iflin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme flartlar›.

SSöözzlleeflflmmeenniinn ddeevvrrii

MMaaddddee 5577.. Sözleflme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yaz›l› izni ile
baflkas›na devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki flartlar›n
aranmas› zorunludur. Ayr›ca, isim ve statü de¤iflikli¤i gere¤i yap›lan
devirler hariç olmak üzere bir sözleflmenin devredildi¤i tarihi takibeden
üç y›l içinde ayn› yüklenici taraf›ndan baflka bir sözleflme devredilemez ve
devir al›namaz. ‹zinsiz devredilen veya devir al›nan veya bir sözleflmenin
devredildi¤i tarihi takibeden üç y›l içinde devreden veya devir alan›n
sözleflmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakk›nda 4735 say›l›
Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu hükümleri uygulan›r.

SSöözzlleeflflmmeenniinn ffeesshhii vvee ttaassffiiyyeessii

MMaaddddee 5588.. Sözleflmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda 4735
say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu'nun 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve
23 üncü madde hükümleri uygulan›r.
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YYaassaakkllaarr vvee ssoorruummlluulluukkllaarr

MMaaddddee 5599.. ‹halelere kat›lmaktan yasaklama, isteklilerin ceza
sorumlulu¤u ve görevlilerin ceza sorumlulu¤u hususlar›nda 4734 say›l›
Kamu ‹hale Kanunu'nun 58, 59 ve 60 ›nc› madde hükümleri uygulan›r.

Sözleflmenin uygulanmas›na ait yasaklar ve sorumluluklarla ilgili
hususlarda 4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu'nun 24, 25,
26, 27, 28, 29, 32, 33 ve 34 üncü madde hükümleri uygulan›r.

ÇÇeeflfliittllii hhüükküümmlleerr

MMaaddddee 6600.. Sözleflmenin uygulanmas›na ait çeflitli hükümler
hususunda 4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu'nun 6, 8, 9,
35, 36 ve 37 nci maddeleri uygulan›r.

DDOOKKUUZZUUNNCCUU BBÖÖLLÜÜMM

SSoonn HHüükküümmlleerr

YYüürrüürrllüükktteenn kkaalldd››rr››llaann mmeevvzzuuaatt

MMaaddddee 6611.. 22/3/2003 tarihli ve 2003/5384 say›l› Kararname
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

YYüürrüürrllüükk

MMaaddddee 6622.. Bu Esaslar yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

YYüürrüüttmmee

MMaaddddee 6633.. Bu Esaslar› Bakanlar Kurulu yürütür.


