
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ NOTU 
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16.03.2019 Tarihli Resmi Gazetede 

 Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-15.htm


Yapılan Düzenleme Önceki Düzenleme 

1 MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.1.1 inci maddesinde yer alan 

“ve teyidinin” ibaresi “veya teyidinin” olarak değiştirilmiştir. 

 8.1.1. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: 

İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden 

veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya teyidinin 

yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline 

ilişkin şartlar aranmaz. 

Madde 8-Belgelerin sunuluş şekli 

8.1.1. (Ek: RG-20/4/2011-27911; Değişik ibare: 20/8/2011-28031 R.G./2 

md. Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./1. md.) İhaleye katılım ve 

yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 

sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi 

durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar 

aranmaz. 

DEĞERLENDİRME: Yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden ve kamu kurum vb. kuruluşların internet sayfası üzerinden temin edilmesi ve 

bunların teyitlerinin yapılabilmesi koşulu birlikte aranırken, yapılan değişiklikle yeterlik için sunulan belgelerin temini veya teyidi seçeneklerinden birisinin 

aranması yeterli kılınmış, böylelikle kamu ihalelerine katılmak isteyen aday ve isteklilerin katılım koşulları kolaylaştırılmıştır. 

2 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8.1.2 nci maddesinde yer alan “ve teyidi” 

ibaresi “veya teyidi” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin 

Tablonun doldurularak sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması 

durumunda, söz konusu belgelere ilişkin değerlendirme, sunulan tabloda 

yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 

sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve/veya belgeler esas alınarak yapılır ve bu 

kapsamda başka bir belge istenmez.” 

8.1.2. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: İhale üzerinde bırakılan istekli 

tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden, 

8.1.2. (Ek: RG-20/4/2011-27911; Değişik ibare: 20/8/2011-28031 R.G./3 

md. Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./1. md.) İhale üzerinde 

bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması 

gereken belgelerden, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası 

üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilenler için de belgelerin 

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz. 



 EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin 

edilebilen veya teyidi yapılabilenler için de belgelerin sunuluş şekline 

ilişkin şartlar aranmaz. 

Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin 

Tablonun doldurularak sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması 

durumunda, söz konusu belgelere ilişkin değerlendirme, sunulan tabloda 

yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 

sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve/veya belgeler esas alınarak yapılır ve bu 

kapsamda başka bir belge istenmez. 

 

DEĞERLENDİRME: 1’ inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak bu maddede de aynı düzenlemeler yapılmış olup ayrıca madde metnine eklenen 

cümle ile de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin basılı olarak idareye sunulması koşulu kaldırılmış ve standart formlarla taahhüt edilen 

hususların beyan edilebilmesine imkân sağlanmıştır. 

3 MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin başlığı “Ortaklık durum 

belgesi ve ortaklık tespit belgesi” olarak, 11.1 inci maddesinde yer alan 

“ortaklık durum belgesinin” ibaresi “ortaklık durum belgesi veya ortaklık 

tespit belgesinin” olarak, 11.2 nci maddesinde yer alan “Ortaklık durum 

belgesinin” ibaresi “Ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin” 

olarak, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi ise “ticaret sicili müdürlükleri” 

olarak değiştirilmiştir. 

11. MADDENİN BAŞLIĞININ DEĞİŞMİŞ HALİ: 

Madde 11-Ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi 

11.1. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili 

İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren 

belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesi veya 

 ortaklık tespit belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması 

zorunludur. 

 11.2.  MADDENİN  DEĞİŞMİŞ  HALİ:  Ortaklık  durum  belgesi  veya 

 ortaklık tespit belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi 

durumlarda    aday    veya    isteklilerce    sunulmasının    zorunlu  olduğu 

Madde 11-Ortaklık durum belgesi 

11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine 

göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu 

belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif 

kapsamında sunulması zorunludur. 

11.2.  Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi 

durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” 

başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve 

ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra (Ek ibare:12/6/2015- 

29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. 

 



 hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren 

belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale 

Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun 

şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra (Ek 

ibare:12/6/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri 

tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. 

 

DEĞERLENDİRME: Tüzel kişi ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişi tarafından kullanımına yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 10’ uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe istinaden Kamu İhale Genel Tebliği’nin bu maddeye ilişkin olarak verilecek belgelerin açıklandığı maddesinde belge 

adının değiştirilmesi ile istenilen belgenin onay merci olarak Ticaret Sicil Memurlukları Ticaret Sicil Müdürlükleri olarak değiştirilmiştir. (Eski adı Ticaret 

Sicil Memurlukları olan birimin adı Ticaret Sicil Müdürlükleri olarak değiştiği için uygulamada sorun yaşanmaması amacıyla gerekli değişiklik yapılmıştır.) 

4 MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

15.1. Şikâyet üzerine dokümanda değişiklik yapılması 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında 

değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci 

maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da 

tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek 

maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale 

veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi 

halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi 

gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya 

ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik 

hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine 

devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı 

yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikâyet 

başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar 

vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 

zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru 

tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on 

günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale 

veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme 

yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son 

Madde 15-Dokümana ilişkin hususlar 

15.1. Dokümanın basım maliyeti 

15.2.(Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 7. md.) Dokümanın satın alınması 

ve EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi 

15.3. Şikâyet üzerine dokümanda değişiklik yapılması 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında 

değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci 

maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da 

tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek 

maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale 

veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi 

halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi 

gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya 

ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik 

hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine 

devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı 

yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikâyet 

başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar 

vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 

zeyilnamenin doküman satın alanların tamamına ihale veya son başvuru 

tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on 
 



 başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin 

ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale 

veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru 

tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az 

olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. 

Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, 

erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda 

yirmi günü geçemeyecektir. 

15.2. İşyerinin görülmesine ilişkin düzenleme 

İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularından, 

bazı ihalelerde idareden alınacak işyeri görme belgesinin teklif veya 

başvuru kapsamında sunulmasının istendiği görülmüştür. Bilindiği gibi, 

ihaleye katılım için aday veya isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında 

işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca tip idari şartnamelerin “İşin 

Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddesindeki düzenlemeler, 

işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli 

olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, 

işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen 

taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu 

nedenle, idarelerce anılan hükme uygun hareket edilmesi ve idari 

şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin 

düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.” 

günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale 

veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme 

yapılabilecektir. Ancak, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son 

başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin 

ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale 

veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru 

tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az 

olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. 

15.4. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, 

erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda 

yirmi günü geçemeyecektir. 

15.5. CD ortamında hazırlanan dokümanın güvenliğinin sağlanması ve 

buna ilişkin esaslar 

15.6. İşyerinin görülmesine ilişkin düzenleme 

İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularından, 

bazı ihalelerde idareden alınacak işyeri görme belgesinin teklif veya 

başvuru kapsamında sunulmasının istendiği görülmüştür. Bilindiği gibi, 

ihaleye katılım için aday veya isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında 

işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca, tip idari şartnamelerin “İşin 

Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddesindeki düzenlemeler, 

işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli 

olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, 

işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen 

taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu 

nedenle, idarelerce anılan hükme uygun hareket edilmesi ve idari 

şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin 

düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME: Yapılan değişiklik ile ihaleye katılmak isteyenler, idarelerden doküman satın alamayacağı ve sadece EKAP üzerinden e-imza ile 

indirerek (EKAP’a kayıtlı olmak şartıyla) ihaleye katılabilecekleri için doküman basım maliyeti, dokümanın posta yoluyla satın alınabilmesi ve Compact disc 

(CD)” ortamında hazırlanabilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca zeyilnamelerin de sadece EKAP üzerinden hazırlanması ve 

bildirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
 



5 MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16.2.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 16- Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi 

16.2.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip 

şartnamelerde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında 

aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına 

ilişkin belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin 

başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir. Ancak, ihale 

komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 

30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olup olmadığı incelenecek ve 

yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya 

isteklilerin doküman satın alıp almadıkları, idare tarafından düzenlenen ve 

bir nüshası idarede bulunan Ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığına 

ilişkin formlardan kontrol edilerek doküman satın almadığı halde 

başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya 

teklifleri 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik 

dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye 

katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” 

hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 inci maddesi uyarınca 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

DEĞERLENDİRME: : Yapılan değişiklik ile ihaleye katılmak isteyenler, idarelerden doküman satın alamayacağı ve sadece EKAP üzerinden e-imza ile 

indirerek (EKAP’a kayıtlı olmak şartıyla) ihaleye katılabilecekleri için doküman satın alıp-almadıklarının kontrolüne de gerek kalmadığından buna ilişkin 

olarak yapılan düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. 

6 MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16.4.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

“Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici 

teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, 

ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir 

kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.” 

 16.4.2. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: Kısmi teklif verilmesine imkân 

tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda 

bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. 

İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici 

teminat sunacaktır. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya 

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede; aday veya isteklinin 

yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir 

kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların 

toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. 

 



 birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri 

ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas 

alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir. 

 

DEĞERLENDİRME: Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde birden fazla kısma teklif veren isteklinin geçici teminatını teklif ettiği kalemlerin 

toplamı üzerinden vermesi gerektiği düzenlenmiş iken, geçici teminatın teklif verilen kısımlardan birinde veya birkaçında gelir kaydedilmesi gerektiğinde 

nasıl bir uygulama yapılacağı hususu düzenlenmediğinden uygulamada tereddütler yaşanmakta idi. Yapılan değişiklik ile soruna çözüm getirilmiş ve nasıl bir 

uygulama yapılacağı hususunda “isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri 

ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.” düzenlemesi ile bu 

tereddütler giderilmiştir. 

7 MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17.2.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

“(g) bendine ilişkin sunulan belgeden, isteklinin ihale tarihi itibarıyla 

mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü 

hususu da anlaşılıyorsa, sözleşme imzalanmadan önce odaya kayıtlı 

olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek bulunmamaktadır.” 

 17.2.1. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b)bentlerine ilişkin belge, tacirler 

için ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkârlar için esnaf ve sanatkâr 

sicil müdürlüğü/memurluğu, serbest meslek sahipleri için ise üyesi olduğu 

oda tarafından düzenlenir. (g) bendine ilişkin belge ise, gerçek veya tüzel 

kişinin kayıtlı olduğu odalar tarafından düzenlenir. Bu belgeler, başka bir 

kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul edilebilecektir. (g) bendine 

 ilişkin   sunulan   belgeden,   isteklinin   ihale   tarihi   itibarıyla mesleki 

 faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü 

hususu  da  anlaşılıyorsa,  sözleşme  imzalanmadan  önce  odaya  kayıtlı 

 olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek bulunmamaktadır.” 

Madde 17- İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin 

dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler 

17.2.1. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 10. md.) 4734 sayılı Kanunun 10 

uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b)bentlerine ilişkin belge, 

tacirler için ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkârlar için esnaf ve 

sanatkâr sicil müdürlüğü/memurluğu, serbest meslek sahipleri için ise üyesi 

olduğu oda tarafından düzenlenir. (g) bendine ilişkin belge ise, gerçek 

 veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu odalar tarafından düzenlenir. Bu 

belgeler, başka bir kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul 

edilebilecektir. 

DEĞERLENDİRME: 4734 sayılı Kanun’un 10 maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinde “ İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda 

tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.” ihale dışı bırakılır hükmü yer almaktadır ve ihaleye katılanların bu durumda olup-olmadığı hususu ise bağlı 

oldukları odalar tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmektedir. Yapılan düzenleme ile bu belgeden mesleki faaliyetini ilgili odaya kayıtlı olarak 

sürdürdüğü anlaşılıyor ise sözleşme imzalanmadan önce odaya kayıtlı olduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek olamadığı hükme bağlanmıştır. Bu 
 



düzenleme sayesinde sözleşme imzalanma aşamasında mükerrer evrak istenilmesinin ve diğer belgelerden anlaşılan bir husus için yeniden belge talep 
edilmesinin önüne geçilmiş, ihaleye katılan isteklilerin işleri kolaylaştırılmıştır. 

8 MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17.4.1 inci maddesindeki “harçlar ve” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 17.4.1. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: Yıllık gelir, yıllık kurumlar, 

katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, 

damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine 

ilişkin tevkifatlar ve   geçici   vergiler    ile    bu    alacaklara    ilişkin vergi 

ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi 

aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir. 

17.4.1. (Değişik: 06/02/2018-30324 R.G./1. md. yürürlük: 01/03/2018) 

Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, 

motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri 

vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler 

ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve 

faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi 

borcu olarak kabul edilecektir. 

DEĞERLENDİRME: İhalelerde vergi borcu olarak kabul edilecek unsurların kapsamından "harçlar" çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile ödenmemiş harçlar 
vergi borcu sayılmayacaktır. 

9 MADDE 9 – Aynı Tebliğin 28.1.1.1 inci maddesinde yer alan “belediyeler 

ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi 

“bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; 

belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve 

Şehircilik” olarak değiştirilmiştir. 

 28.1.1.1 MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 

4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak 

fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler 

ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, 

ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık 

tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına 

alınmıştır. Yasaklama kararlarının, herhangi bir bakanlığın bağlı veya 

ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin yetkilileri, il özel 

idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri 

Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise 

Çevre ve Şehircilik tarafından verileceği düzenlenmiştir. 

Madde 28- İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar 

28.1. İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilirken uyulacak 

hususlar 

28.1.1. Yasaklama kararı vermeye yetkili makamlar ve idarelerce 

uyulması zorunlu hususlar 

28.1.1.1 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı 

maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda 

bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu 

maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan 

bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere 

katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yasaklama kararlarının, herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu 

sayılmayan idarelerde bu idarelerin yetkilileri, il özel idareleri ve 

belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri 

Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiştir. 

10 MADDE 10 – Aynı Tebliğin 28.1.4.1 inci maddesinde yer alan 

“belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” 

ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; 

28.1.4. Yasaklama kararının verilmesi gereken sürenin başlangıcı 

28.1.4.1. 4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı 

maddelerinde; yasaklama kararlarının ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili 
 



 belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve 
Şehircilik” olarak değiştirilmiştir. 

 28.1.4.1 MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: 4734 sayılı Kanunun 58 ve 
4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde; yasaklama kararlarının ihaleyi 

yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir 

bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin 

ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve 

işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, 

müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

verileceği, ihaleyi yapan idarelerin, ihalelere katılmaktan yasaklamayı 

gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu 

durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlü 

oldukları, yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya 

davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilmesi 

gerektiği hükümleri yer almaktadır. 

veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı 

kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel 

idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde 

ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği, ihaleyi yapan idarelerin, 

ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları 

takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan 

bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları, yasaklama kararlarının, 

yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en 

geç kırk beş gün içinde verilmesi gerektiği hükümleri yer almaktadır. 

DEĞERLENDİRME: (Madde 9-10) Belediyelerin bağlı olduğu bakanlık İçişleri Bakanlığı iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak değiştirilmiş olup bu 
değişiklik neticesinde, kamu ihale mevzuatında belediyelerin yapacağı işlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yapılan atıflar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

olarak değiştirilmiştir. 

11 MADDE 11 – Aynı Tebliğin 30.2.3 üncü maddesinde yer alan “idareden 
satın alan veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 30.2.3 MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: Ön yeterlik ve ihale dokümanını 

EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere ilişkin bilgilere EKAP 

üzerinden ulaşılabilecek ve T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numaraları 

üzerinden sorgulama yapılabilecektir. Yapılan sorgulamalara ilişkin 

bilgiler EKAP tarafından otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. 

30.2 İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması 

30.2.3 Ön yeterlik ve ihale dokümanını idareden satın alan veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirenlere ilişkin bilgilere EKAP üzerinden 

ulaşılabilecek ve T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numaraları üzerinden 

sorgulama yapılabilecektir. Yapılan sorgulamalara ilişkin bilgiler EKAP 

tarafından otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. 

DEĞERLENDİRME: İhale dokümanının basılı olarak satılması uygulaması 01.06.2019 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak olup bu tarihten itibaren 
dokümanların EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle madde hükmünde yer alan “dokümanını idareden satın alan” 

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

12 MADDE 12 – Aynı Tebliğin 32.2.1 inci maddesinde yer alan “veya 

idareden bedeli karşılığında satın alınması” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

32.2 EKAP üzerinden doküman indirilmesi 

32.2.1 İhale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden 
indirilebilecektir. Ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli 

 



  32.2.1 MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: İhale ve ön yeterlik dokümanı 

bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilecektir. Ancak dokümanın 

bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamaz. İstekli 

olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif 

verilebilmesi için, bu dokümanın EKAP’a kayıt aşamasında düzenlenen 

protokolde münferiden e-imza kullanmaya yetkili kılınan kişi tarafından e- 

imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir. (Mülga: 19.06.2018-30453/m 

RG/ 5. Md.) 

olabilecek sıfatı kazanılamaz. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye 

başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, bu dokümanın 

EKAP’a kayıt aşamasında düzenlenen protokolde münferiden e-imza 

kullanmaya yetkili kılınan kişi tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi 

veya idareden bedeli karşılığında satın alınması gerekmektedir. (Mülga: 

19.06.2018-30453/m RG/ 5. Md.) 

DEĞERLENDİRME: İhale dokümanının basılı olarak idarelerden satın alınması uygulaması 01.06.2019 tarihinden itibaren kaldırılmış, dokümanların 

EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle madde hükmünde yer alan “dokümanını idareden satın alan” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

13 MADDE 13 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Yapım işlerinde 

ortaklık  durum  belgesi  ve  ortaklık  tespit   belgesi”   olarak değiştirilmiş, 

44.1 inci maddesinde yer alan “iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi 

sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak,” 

ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret 

sicili müdürlükleri” olarak ve aynı maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım 

durumunda;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ortaklık hisse oranları ve 

sürelerine ilişkin olarak” ibaresi eklenmiştir. 

“a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve 

Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 

konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağının iş 

bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, 

ortaklık hisse oranları ve süreleri ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin 

olarak (KİK031.1/Y) nolu standart formun,” 

 44. MADDENİN BAŞLIĞININ DEĞİŞMİŞ HALİ: Yapım işlerinde 

ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi 

 44.1 MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: Tüzel kişi aday veya isteklilerin, 

ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; 

Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz ve on birinci 

fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

Madde 44-Ortaklık durum belgesi 

Madde 44-Ortaklık durum belgesi 

44.1. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./20.md. Yürürlük:10/06/2014; 

Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./19.md. Yürürlük:19/08/2014) Tüzel 

kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri 

sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 

dokuz ve on birinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim 

belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve 

sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 

bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 

R.G./3. md.) SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri 

sunmaları zorunludur. Bu kapsamda; 

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının 

iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım 

durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun, 

b) (Mülga bent: 07/06/2014-29023 R.G./19.md. Yürürlük:19/08/2014) 

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip 

ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) 

nolu standart formun, 

düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir. 

 



 odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya (Ek ibare: 

12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM ya da SMMM tarafından 

düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda; 

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna 

göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda 

temsile ve yönetime yetkili ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme 

belgesi ile ihaleye katılım durumunda, ortaklık hisse oranları ve süreleri 

ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin olarak (KİK031.1/Y) nolu standart 

formun, 

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip 

ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; “ortaklık hisse 

oranları ve sürelerine ilişkin olarak (KİK031.3/Y) nolu standart formun, 

 

DEĞERLENDİRME: Tüzel kişi ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişi tarafından kullanımına yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 10’ uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe istinaden iş deneyimi ile ilgili olarak düzenlenen belgelerde ve Standart Formlarda mevzuat değişikliklerine uygun 

düzenlemeler yapılmıştır. 

14 MADDE 14 – Aynı Tebliğin 45.1.4 üncü maddesinin son fıkrasının ilk 

cümlesinde yer alan “istekli olabileceklere” ibaresi “veya aşırı düşük 

tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 45.1.4 MADDENİN SON FIKRASININ DEĞİŞMİŞ HALİ: Kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş 

kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş 

kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde 

bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, 

ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama 

 istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece 

niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin 

isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, 

anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca 

yapılabilir. 

Madde 45-(Değişik: 30/07/2010-27657 R.G./2. md. Değişik başlık: 

07/06/2014-29023 R.G./21. md.) Sınır değer tespiti ve aşırı düşük 

teklifler 

45.1.4.(Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 23.md.) İdare tarafından ihale 

dokümanı kapsamında; 

… 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu 

olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden 

fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş 

kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz 

formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi 

gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan 

iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz 

sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 

45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir. 
 



DEĞERLENDİRME: Yapım işi ihaleleri için düzenlenen ve doküman ekinde istekli olacaklara verilmesi gereken “analiz formatları” aşırı düşük açıklama 

istenildiğinde istekliler tarafından açıklama yapılması için kullanılmakta iken yapılan değişiklikle; aşırı düşük sorgulama istenilmesine ilişkin yazı ekinde de 

verilebileceği hüküm altına alınarak ihale yeterlik kriteri olarak kullanılmayacak bir evrakın ihale dokümanı ekinde verilmesinin önüne geçilmiştir. Her iki 

şekilde de söz konusu formatların verilebilmesi imkânının tanınması ile idarelere doküman hazırlıkları esnasında zaman kazandıracağı gibi isteklilere de 

tekliflerini hazırlarken zaman kazandıracak olup bu formatların tekliflerin ekinde sunulup sunulmayacağı yönündeki karışıklıkların ve şikâyetlerin önüne 

geçilmektedir. 

15 MADDE 15 – Aynı Tebliğin 45.1.13.14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

“Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden 
hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili 

düzenlemeleri dikkate alınacaktır.” 

 45.1.13.14. MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: (Ek madde: 25/01/2017- 

29959 R.G./7. md.) İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak 

EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının (Ek 

ibare: 06/02/2018-30324 R.G./5. md. ) % 90’ının altında sunulan 

açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. (Ek cümle: 16/03/2019-30716 

R.G./15. md.) Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt 

cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili 

düzenlemeleri dikkate alınacaktır. 

45.1.13.14. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./7. md.) İstekliler 

tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında 

günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının (Ek ibare: 06/02/2018-30324 

R.G./5. md. ) % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul 

edilmeyecektir. 

DEĞERLENDİRME: Kamu kurumlarının akaryakıt alımı ihalelerinde, aşırı düşük sorgulama yapılması halinde EPDK tarafından il bazında yayımlanan 

akaryakıt fiyatlarının %90’ ının altında sunulan fiyatlara ilişkin açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceğine ilişkin hükme ek olarak isteklilerin aşırı düşük 

teklif sorgulaması için yapacakları açıklamalarında motorin ve benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında EPDK’nın ilgili 

düzenlemelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

16 MADDE 16 – Aynı Tebliğin 54.2 nci maddesine aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 

“p) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için alınması 

zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için özel olarak düzenlenen 

izin, ruhsat veya faaliyet belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik belgesi 

olarak istenmesi halinde, bu belgelerin ihale veya son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerli olması yeterlidir. Sözleşmenin uygulanması aşamasında 

Madde 54-Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler 

54.2. Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin 

değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki 

esaslara göre belirlenir: 

 



 söz konusu belgelerin geçerliliğinin devam ettiğinin idare tarafından 
kontrol edileceği hususu sözleşme tasarısında belirtilebilir.” 

 

DEĞERLENDİRME: Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriteri olarak istenecek belgeler arasında satış faaliyeti için özel olarak düzenlenen izin, ruhsat veya 

faaliyet belgelerinin olması halinde, bu belgelerin ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olmasının yeterli olacağına dair ek hüküm getirilmiştir. Bu 

sayede ihale esnasında sunulan belgelerin geçerlilik tarihlerinin sözleşmenin devamı sırasında sona erecek olması durumunda belge kabul edilecek mi 

edilmeyecek mi hususlarındaki tereddütler giderilmiş olup sözleşmenin uygulanması aşamasında söz konusu belgelerin geçerliliğinin devam ettiğinin idare 

tarafından kontrol edileceği hususunun sözleşme tasarısında belirtilebileceği yönündeki düzenleme ile de sözleşmenin uygulanması esnasında istenilen 

belgenin geçerliliğini korumasının yolu açılmıştır. 

17 MADDE 17 – Aynı Tebliğin 70.1.1 inci maddesinde yer alan “hissesine 

sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere 

ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili” 

ibaresi eklenmiştir. 

 70.1.1.MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: . İsteklinin ve tüzel kişiliğinin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına 

ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında 

imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç 

bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler 

kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları 

ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin 

yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. 

Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki 

katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir. 

Madde 70- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./38. md. Değişik: 

28/07/2015-29428 R.G./1. md.) Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit 

olması 

70.1.1. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında 

imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç 

bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler 

kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları 

ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin 

yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. 

Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki 

katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir. 

DEĞERLENDİRME: Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe paralel olarak bu maddede de (eşit tekliflerin değerlendirilmesinde 

iş deneyimi kullanılması durumunda) ihalelerde tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde, söz konusu ortağın geriye doğru bir yıl 

boyunca yarıdan fazla hisseye sahip olma şartının yanı sıra, aynı tüzel kişilikte temsil ve yönetime de yetkili olması şartı hüküm altına alınmıştır. 

18 MADDE 18 – Aynı Tebliğin 79.2.7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

Madde 79- (Değişik: 30/07/2010-27657 R.G./3. md.; Değişik: 

29/12/2010-27800 6. Mükerrer; Değişik: 9/2/2011-27841 RG/4. md.; 

Değişik: 20/08/2011–28031; Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./49. md.) 
 



 “Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden 

hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili 

düzenlemeleri dikkate alınacaktır” 

 79.2.7.MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: (Ek madde: 25/01/2017-29959 

R.G./14. md.) İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK 

tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının (Ek ibare: 

06/02/2018-30324 R.G./7. md. ) % 90’ının altında sunulan açıklamalar 

geçerli kabul edilmeyecektir. (Ek cümle: 16/03/2019-30716 R.G./18. md.) 

Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden 

hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili 

düzenlemeleri dikkate alınacaktır. 

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin 

değerlendirilmesi 

79.2.7. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./14. md.) İstekliler tarafından 

akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük 

yayımlanan akaryakıt fiyatlarının (Ek ibare: 06/02/2018-30324 R.G./7. 

md. ) % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. 

DEĞERLENDİRME: Kamu kurumlarının hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük sorgulama yapılması ve teklif bileşenleri arasında akaryakıt olması halinde 

EPDK tarafından il bazında yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ ının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceğine ilişkin hükme ek olarak 

aşırı düşük sorgulama için yapılan açıklamalarında motorin ve benzine yönelik olarak öngörülen tutar TL/lt cinsinden hesaplanmasında EPDK’nın ilgili 

düzenlemelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

19 MADDE 19 – Aynı Tebliğin 84.3 üncü maddesindeki “durum” ibaresi 
“tespit” olarak değiştirilmiştir. 

 84.3.MADDENİN DEĞİŞMİŞ HALİ: Yukarıda yapılan açıklamalar 

çerçevesinde, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık 

hizmeti alımlarında Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin ekinde yer alan iş deneyimine ve ortaklık tespit belgesine 

ilişkin standart formların kullanılması gerekmektedir. Ancak, 5/3/2009 

tarihinden önce ihale konusu iş veya benzer işlerden alınmış belgeler, 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin aradığı 

şartları taşıması kaydıyla bu ihalelerde kullanılmaya devam edilecektir. 

Diğer taraftan, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık 

hizmetleri sonucunda verilecek iş deneyim belgelerinin de Danışmanlık 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmesi 

gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. 

Madde 84-Hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık 

hizmeti alımları 

84.3. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, hizmet alımı ihalesiyle 

gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımlarında Danışmanlık Hizmet 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan iş deneyimine ve 

 ortaklık durum belgesine ilişkin standart formların kullanılması 

gerekmektedir. Ancak, 5/3/2009 tarihinden önce ihale konusu iş veya 

benzer işlerden alınmış belgeler, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin aradığı şartları taşıması kaydıyla bu ihalelerde 

kullanılmaya devam edilecektir. Diğer taraftan, hizmet alımı ihalesiyle 

gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri sonucunda verilecek iş deneyim 

belgelerinin de Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğine göre düzenlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. 

DEĞERLENDİRME: Yapılan mevzuat değişiklikleri ile uyumlu olması amacıyla ortaklık durum belgesi standart formunun ismi, ortaklık tespit belgesi 
olarak değişilmiştir. 

 



20 MADDE 20 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Başlamış olan ihaleler 

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış 

olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ 

hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan 

Tebliğin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 14 üncü maddelerinde yer alan hükümler, ilan 

veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren; 3, 13, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan hükümler ise 

ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde 

uygulanır.” 

MADDE 21 – Bu Tebliğin 1 ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün 

sonra, 4, 5, 11 ve 12 nci maddeleri 1/6/2019 tarihinde, 3, 13, 17 ve 19 uncu 

maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı 

yürütür. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME: Yapılan değişikliklerin yürürlük maddeleri dikkate alındığında; 

1-) ilan veya davet tarihi 18 Mart 2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde geçerli olmak üzere, ihalelerde tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim 
belgesinin kullanılması halinde, söz konusu ortağın geriye doğru bir yıl boyunca yarıdan fazla hisseye sahip olma şartının yanı sıra, aynı tüzel kişilikte temsil 

 ve yönetime de yetkili olması ve bu durumun teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi şartı getirilmiştir. 

2-) 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren, ihale dokümanlarının basılı ortamda idarelerden satın alınması uygulaması kaldırılarak, dokümanların EKAP 

üzerinden e-imza ile indirilmesi pazarlık ihaleleri dahil (ilansız olanlar) zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede aday ve istekliler tüm dokümanlara ücretsiz erişim 

sağlayacaktır. 

3-) Bu Tebliğin (Değişiklik Yapan Tebliğin) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 14 üncü maddelerinde yer alan hükümler, ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili 

maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır. 

4-) Diğer maddeler ise bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için uygulanmaz ve bu ihaleler 

ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. 



 


