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YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tar�hl� ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşler� İhaleler�
Uygulama Yönetmel�ğ�n�n 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “yer tesl�m�n�n yapıldığı tar�hten �t�baren beş
gün” �bares� “Yapım İşler� Genel Şartnames�nde yer alan süreler” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Başlamış olan �haleler
GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddey� yürürlüğe koyan Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �lanı

veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan �haleler, �lanın veya duyurunun yapıldığı tar�hte yürürlükte olan Yönetmel�k
hükümler�ne göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kes�n Hesap Tem�nat Mektubu
standart formundak� “yapılıp” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kes�n Hesap Kefalet Sened�
standart formundak� “yapılıp” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Ed�len Yapım İşler�nde
Uygulanacak T�p İdar� Şartnamen�n 45.3.1 �nc� maddes�ne bağlı (36) numaralı d�pnotundak� ““F�yat farkı
hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücb�r sebepler veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n
süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde f�yat farkı hesaplanması öngörülecek �se yürürlükte bulunan f�yat
farkına �l�şk�n esasların “F�yat farkı hesaplanması öngörülmeyen �şler” başlıklı maddes�ndek� hükümler d�kkate
alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” �bares� ““F�yat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücb�r sebepler veya
�dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde, yürürlükte
bulunan f�yat farkına �l�şk�n esaslar d�kkate alınarak f�yat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “f�yat farkı
düzenlemes�” �bares� �se “�ş�n n�tel�ğ�ne ve �şte kullanılan g�rd�lere uygun sab�t katsayılar �le varsa �lg�l� alt endeksler�
de �çeren düzenleme” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-4’te yer alan Bell� İstekl�ler Arasında İhale Usulü İle İhale Ed�len
Yapım İşler�nde Uygulanacak T�p İdar� Şartnamen�n 45.3.1 �nc� maddes�ne bağlı (30) numaralı d�pnotundak� ““F�yat
farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücb�r sebepler veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m
tar�h�n�n süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde f�yat farkı hesaplanması öngörülecek �se yürürlükte
bulunan f�yat farkına �l�şk�n esasların “F�yat farkı hesaplanması öngörülmeyen �şler” başlıklı maddes�ndek� hükümler
d�kkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” �bares� ““F�yat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücb�r
sebepler veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde,
yürürlükte bulunan f�yat farkına �l�şk�n esaslar d�kkate alınarak f�yat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “f�yat
farkı düzenlemes�” �bares� �se “�ş�n n�tel�ğ�ne ve �şte kullanılan g�rd�lere uygun sab�t katsayılar �le varsa �lg�l� alt
endeksler� de �çeren düzenleme” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 �nc� Maddes�n�n (b), (c)
Bentler�ne Göre Pazarlık Usulü İle İhale Ed�len Yapım İşler�nde Uygulanacak T�p İdar� Şartnamen�n 46.3.1 �nc�
maddes�ne bağlı (36) numaralı d�pnotundak� ““F�yat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücb�r sebepler
veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde f�yat farkı
hesaplanması öngörülecek �se yürürlükte bulunan f�yat farkına �l�şk�n esasların “F�yat farkı hesaplanması
öngörülmeyen �şler” başlıklı maddes�ndek� hükümler d�kkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” �bares�
““F�yat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücb�r sebepler veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n
süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde, yürürlükte bulunan f�yat farkına �l�şk�n esaslar d�kkate alınarak
f�yat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “f�yat farkı düzenlemes�” �bares� �se “�ş�n n�tel�ğ�ne ve �şte kullanılan
g�rd�lere uygun sab�t katsayılar �le varsa �lg�l� alt endeksler� de �çeren düzenleme” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 �nc� Maddes�n�n (a), (d), (e)
Bentler�ne Göre Pazarlık Usulü İle İhale Ed�len Yapım İşler�nde Uygulanacak T�p İdar� Şartnamen�n 50.3.1 �nc�
maddes�ne bağlı (35) numaralı d�pnotundak� ““F�yat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücb�r sebepler
veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde f�yat farkı
hesaplanması öngörülecek �se yürürlükte bulunan f�yat farkına �l�şk�n esasların “F�yat farkı hesaplanması
öngörülmeyen �şler” başlıklı maddes�ndek� hükümler d�kkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” �bares�
““F�yat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücb�r sebepler veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n
süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde, yürürlükte bulunan f�yat farkına �l�şk�n esaslar d�kkate alınarak
f�yat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “f�yat farkı düzenlemes�” �bares� �se “�ş�n n�tel�ğ�ne ve �şte kullanılan
g�rd�lere uygun sab�t katsayılar �le varsa �lg�l� alt endeksler� de �çeren düzenleme” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 9.4 üncü
maddes�nde yer alan “günler” �bares�ne bağlı olarak aşağıda yer alan (11.1) numaralı d�pnot, aynı maddeden sonra
gelmek üzere aşağıda yer alan 9.5. numaralı madde eklenm�şt�r.

“  Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler�n tesp�t�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı
tarafından yayımlanan �lg�l� genelge d�kkate alınab�l�r.”

11.1



“9.5. Yüklen�c�n�n sözleşmede bel�rlenm�ş olan süre �ç�nde yer tesl�m� �ç�n hazır bulunmaması hal�nde bu
durum �dare tarafından görevlend�r�len yapı denet�m görevl�s�n�n de bulunduğu kom�syon tarafından süre b�t�m�nde
tutanak altına alınır ve �ş�n süres� başlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 11.2 nc�
maddes�n�n �k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye bağlı olarak aşağıda yer alan (12.1) numaralı
d�pnot eklenm�ş, aynı maddeye bağlı (13) numaralı d�pnotun son cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Haked�ş raporları yüklen�c� veya vek�l� tarafından �mzalanıp �dareye ver�ld�ğ� tar�hten başlamak üzere İdarece en geç
otuz gün �ç�nde onaylandıktan sonra otuz gün �ç�nde tahakkuka bağlanarak on beş  gün �ç�nde öden�r.”

“  Ödeme süres� �ç�n on beş günden farklı b�r süre bel�rlenmes� öngörülüyor �se, öngörülen süre “on beş”
�fades� yer�ne yazılır.”
“Haked�ş raporları yüklen�c� veya vek�l� tarafından �mzalanıp �dareye ver�ld�ğ� tar�hten başlamak üzere İdarece en geç
otuz gün �ç�nde onaylandıktan sonra otuz gün �ç�nde tahakkuka bağlanarak on beş [Ödeme süres� �ç�n on beş günden
farklı b�r süre bel�rlenmes� öngörülüyor �se, öngörülen süre “on beş” �fades� yer�ne yazılır.] gün �ç�nde öden�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 12.1 �nc�
maddes�nde yer alan “b�r günde yapılması gereken �ş tutarını” �bares� “�malatların n�tel�ğ�, tekn�k özell�ğ� ve yapım
süreler� de göz önünde bulundurulmak suret�yle, gün bazında yapılması gereken �ş tutarlarını” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 14.2 nc�
maddes�ne bağlı (16) numaralı d�pnotun (1) numaralı maddes�nde yer alan “F�yat farkı hesaplanmayacaktır.”
�bares�nden sonra gelmek üzere “Ancak, mücb�r sebepler veya �dareden kaynaklanan nedenlerle �ş�n b�t�m tar�h�n�n
süre uzatımı ver�lmek suret�yle uzatılması hal�nde, yürürlükte bulunan f�yat farkına �l�şk�n esaslar d�kkate alınarak
f�yat farkı hesaplanacaktır.” �bares� eklenm�ş, (1) numaralı madden�n �k�nc� cümles� yürürlükten kaldırılmış, (2)
numaralı maddes�nde yer alan “f�yat farkı düzenlemes�” �bares� “�ş�n n�tel�ğ�ne ve �şte kullanılan g�rd�lere uygun sab�t
katsayılar �le varsa �lg�l� alt endeksler� de �çeren düzenleme” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 15 �nc� maddes�ne
aşağıda yer alan alt maddeler �le bu alt maddelere bağlı d�pnotlar eklenm�şt�r.

“15.4…………………………………………… ”
“  (1) İdarece b�zzat yüklen�c� tarafından yapılması öngörülen �ş kısımları var �se aşağıdak� metne yer

ver�lecekt�r.
“15.4. Yüklen�c� aşağıdak� �ş kısımlarını b�zzat kend�s� yapacak olup, bu kısımlar alt yüklen�c�ye yaptırılamaz.
……………..
……………..
……………..”
(2) İdarece b�zzat yüklen�c� tarafından yapılması öngörülen �ş kısımlarının bulunmaması durumunda, madde

metn�ne “15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”
“15.5…………………………………………… ”
“  (1) İdare tarafından Yapım İşler� Genel Şartnames�’n�n 20 nc� maddes�nde yer ver�len oranlardan farklı

oranlar bel�rlenmes� durumunda, alt yüklen�c�lere yaptırılacak �şler �ç�n bel�rlenen oranlara aşağıdak� met�nde yer
ver�lecekt�r.

“15.5. Bu �şte, tek b�r alt yüklen�c�ye yaptırılacak �ş bölümler�n�n toplam bedel� sözleşme bedel�n�n % ..’unu;
alt yüklen�c�lere yaptırılacak �şler�n toplam bedel� �se sözleşme bedel�n�n %..’s�n� geçemez.”

(2) İdare tarafından Yapım İşler� Genel Şartnames�’n�n 20 nc� maddes�nde yer ver�len oranlardan farklı oranlar
bel�rlenmemes� durumunda, madde metn�ne “15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 17.1 �nc�
maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan alt madde �le bu alt maddeye bağlı d�pnot eklenm�şt�r.

“17.1.1……. ”
“  (1) Yürürlüktek� İnşaat S�gortası (Bütün R�skler) Genel Şartları çerçeves�nde, �darece s�gorta

kapsamında değ�ş�kl�k yapılmasının öngörülmes� hal�nde aşağıdak� metne yer ver�lecek ve s�gorta kapsamından
çıkartılacak r�skler bel�rt�lecekt�r.

“17.1.1 Aşağıdak� r�sk/r�skler s�gorta kapsamına dah�l değ�ld�r.
………”
(2) Yürürlüktek� İnşaat S�gortası (Bütün R�skler) Genel Şartları çerçeves�nde, �darece s�gorta kapsamında

değ�ş�kl�k yapılmasının öngörülmemes� hal�nde madde metn�ne “17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 23.2 nc�

maddes�nde yer alan “tekn�k personel�” �bares�nden sonra gelmek üzere “�dareye süres�nde b�ld�rmed�ğ� veya” �bares�
�le madde sonuna aşağıda yer alan cümle eklenm�ş, 23.4 üncü maddes�ne aşağıda yer alan alt madde �le bu alt
maddeye bağlı (21.1) numaralı d�pnot eklenm�ş, 23.6 ncı maddeye bağlı (21.1) numaralı d�pnotun numarası (21.2)
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu cezalar, yüklen�c�n�n cezalı çalıştığı süre �çer�s�nde yukarıdak� yükümlülükler� yer�ne get�rmemes� hal�nde de
uygulanır.”

“23.4.1……… ”
“ (1) Yüklen�c� tarafından �ş yer�nde bulundurulması gereken mak�ne, teçh�zat ve ek�pmanın �ş yer�nde

bulundurulmaması hal�nde ceza öngörülüyor �se aşağıdak� metne yer ver�lecekt�r.
“Yüklen�c�, yukarıda bel�rt�len mak�ne, teçh�zat ve ek�pmanı �ş programına göre �ş başında bulundurmadığı

takd�rde;
1- ...(C�ns�, çeş�d� ve kapas�tes�)..... �ç�n..... TL/Gün,

12.1
12.1

17.1
17.1

17.2
17.2

18.1
18.1

21.1
21.1



2- ............................�ç�n.............................. TL/Gün,
3- …
ceza müteak�ben düzenlenecek �lk haked�şten kes�l�r. Bu cezalar, yüklen�c�n�n cezalı çalıştığı süre �çer�s�nde

yukarıdak� yükümlülükler� yer�ne get�rmemes� hal�nde de uygulanır.”
(2) Yüklen�c� tarafından �ş yer�nde bulundurulması gereken mak�ne, teçh�zat ve ek�pmanın �ş yer�nde

bulundurulmaması hal�nde ceza öngörülmüyor �se madde metn�ne “23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 25.1 �nc� ve 25.2

nc� maddeler�nde yer alan “Yüklen�c�n�n” �bares� “Yüklen�c�” olarak değ�şt�r�lm�ş, 25.2 nc� madde �le bu maddeye
bağlı (22) numaralı d�pnotta yer alan “gec�k�len her gün �ç�n” �bares�nden sonra gelmek üzere “�lk” �bares�, aynı
maddeye bağlı (23) numaralı d�pnotta yer alan “kısmın” �bareler�nden sonra gelmek üzere “�lk sözleşme” �bareler� ve
25.6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan madde eklenm�şt�r.

“25.7. Gec�kme hal�nde uygulanacak cezalar dah�l sözleşme kapsamında kes�lecek cezaların toplam tutarı,
h�çb�r durumda, �lk sözleşme bedel�n�n % 15'�n� geçemez. Toplam ceza tutarının, �lk sözleşme bedel�n�n % 15'�n�
geçmes� durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n (b)
bend�ne göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kes�n tem�nat gel�r kayded�l�r ve sözleşme feshed�lerek hesabı genel
hükümlere göre tasf�ye ed�l�r.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 28 �nc�
maddes�n�n başlığı “Sözleşmede bulunmayan veya f�yatı bell� olmayan �şlere a�t b�r�m f�yat tesp�t�” olarak
değ�şt�r�lm�ş, 28.1 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 28.1.1 numaralı alt madde �le bu alt
maddeye bağlı (24) numaralı d�pnot eklenm�ş, 28.2 nc� maddeye bağlı (24) numaralı d�pnotun numarası (24.1) olarak
değ�şt�r�lm�ş, aynı d�pnotta yer alan “Sözleşme ek� b�r�m f�yat tekl�f cetvel�nde yer alan her hang�” �bareler�
“Herhang�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve “F = İş kalem�n�n” �bareler�nden sonra gelen “sözleşme” �bareler� yürürlükten
kaldırılmıştır.

“28.1.1………………………………………… ”
“  (1) Sözleşmen�n yürütülmes� aşamasında sözleşme ve ekler�nde b�r�m f�yatı bulunmayan yen� �ş kalem�

yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yen� �ş kalem�n�n b�r�m f�yatının tesp�t�ne yönel�k bel�rlenecek anal�zde sab�t
b�r kâr ve genel g�der oranının kullanılması öngörülür �se bu orana aşağıdak� madde metn�nde yer ver�lecekt�r.

“28.1.1. Sözleşmen�n yürütülmes� sürec�nde yen� b�r�m f�yatın tesp�t ed�lmes� gerekt�ğ� durumlarda Genel
Şartname’n�n 22 nc� maddes�ne göre bel�rlenecek anal�zde kâr ve genel g�der oranı % … olarak alınır.”

(2) Sözleşmen�n yürütülmes� aşamasında sözleşme ve ekler�nde b�r�m f�yatı bulunmayan yen� �ş kalem�
yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yen� �ş kalem�n�n b�r�m f�yatının tesp�t�ne yönel�k bel�rlenecek anal�zde sab�t
b�r kâr ve genel g�der oranının kullanılması öngörülmüyor �se madde metn�ne “28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”
yazılacaktır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-7’de yer alan Yapım İşler�ne A�t T�p Sözleşmen�n 30 uncu
maddes�ne bağlı (25) numaralı d�pnot aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ (1) Anahtar tesl�m� götürü bedel sözleşmelerde madde metn�, aşağıdak� g�b� düzenlenecekt�r:
Madde 30-Geç�c� kabul noksanları
30.1. Geç�c� kabul noksanları �ç�n düzenlenen her haked�şte yapılan �ş tutarının % 3’ü kadar tem�nat mektubu alınır ve
bu tem�nat mektubu, geç�c� kabul noksanı bulunmayan �şlerde geç�c� kabul onay tar�h�nden sonra, geç�c� kabul
noksanı bulunan �şlerde �se bu eks�kl�kler�n tamamlanmasını müteak�p, geç�c� kabul onay tar�h�nden sonra yüklen�c�ye
�ade ed�l�r. F�yat farkı ödenen �şlerde tem�nat tutarı, sözleşme tar�h�nden �t�baren endeks üzer�nden güncelleşt�r�lmek
suret�yle bel�rlen�r. Yüklen�c�n�n tem�nat mektubu vermemes� durumunda; düzenlenen her haked�şte yapılan �ş
tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geç�c� kabul noksanı bulunmayan �şlerde geç�c� kabul onay
tar�h�nden sonra, geç�c� kabul noksanı bulunan �şlerde �se bu eks�kl�kler�n tamamlanmasını müteak�p, geç�c� kabul
onay tar�h�nden sonra yüklen�c�ye öden�r. F�yat farkı ödenen �şlerde bu tutar, sözleşme tar�h�nden �t�baren endeks
üzer�nden güncelleşt�r�lmek suret�yle kes�l�r. İş�n devamı sırasında yüklen�c�n�n haked�şlerden yapılan kes�nt�ler
karşılığında tem�nat mektubu vermes� durumunda �dare hesabında tutulan tutar yüklen�c�ye öden�r. Geç�c� kabul
noksanları �ç�n alınan tem�natlar haczed�lemez ve bunların üzer�ne �ht�yat� tedb�r konulamaz.
(2) B�r�m f�yat sözleşmelerde madde metn�, aşağıdak� g�b� düzenlenecekt�r:
Madde 30-İş�n devamı sırasında kes�n hesapların yapılması
30.1. Yüklen�c�, kes�n hesapların zamanında tamamlanmasını tem�nen �ş�n devamı süres�nce gerekl� elemanı �şbaşında
bulundurmaya ve her kalem �malatın tamamlanmasını tak�ben yapı denet�m görevl�s�yle b�rl�kte hesaplarını
hazırlatarak peyderpey tetk�k �ç�n İdareye vermeye mecburdur.
30.2. Düzenlenen haked�şlerde; tamamlanmış, ancak kes�n hesabı İdareye ver�lmem�ş �malatlara a�t tutarların % 5’�
karşılığında tem�nat mektubu alınır ve kes�n hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tem�nat mektubu �ade
ed�lmez. Yüklen�c�n�n tem�nat mektubu vermemes� durumunda �se kes�n hesabı İdareye ver�lmem�ş �malatlara a�t
tutarların % 5’� tutulur ve kes�n hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İş�n devamı sırasında
yüklen�c�n�n haked�şlerden yapılan kes�nt�ler karşılığında tem�nat mektubu vermes� durumunda �dare hesabında
tutulan tutar yüklen�c�ye öden�r. Kes�n hesapların tamamlanması �ç�n alınan tem�natlar haczed�lemez ve bunların
üzer�ne �ht�yat� tedb�r konulamaz.
(3) Karma sözleşmelerde madde metn� aşağıdak� g�b� düzenlenecekt�r:
Madde 30- İş�n devamı sırasında kes�n hesapların yapılması ve geç�c� kabul noksanları
30.1. Yüklen�c�, �ş�n b�r�m f�yat tekl�f alınan kısımlarının kes�n hesaplarının zamanında tamamlanmasını tem�nen �ş�n
devamı süres�nce gerekl� elemanı �şbaşında bulundurmaya ve her kalem �malatın tamamlanmasını tak�ben yapı
denet�m görevl�s�yle b�rl�kte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetk�k �ç�n İdareye vermeye mecburdur. Düzenlenen
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haked�şlerde; tamamlanmış, ancak kes�n hesabı İdareye ver�lmem�ş �malatlara a�t tutarların % 5’� karşılığında tem�nat
mektubu alınır ve kes�n hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tem�nat mektubu �ade ed�lmez. Yüklen�c�n�n
tem�nat mektubu vermemes� durumunda �se kes�n hesabı İdareye ver�lmem�ş �malatlara a�t tutarların % 5’� tutulur ve
kes�n hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İş�n devamı sırasında yüklen�c�n�n haked�şlerden
yapılan kes�nt�ler karşılığında tem�nat mektubu vermes� durumunda �dare hesabında tutulan tutar yüklen�c�ye öden�r.
Kes�n hesapların tamamlanması �ç�n alınan tem�natlar haczed�lemez ve bunların üzer�ne �ht�yat� tedb�r konulamaz.
30.2. İş�n anahtar tesl�m� götürü bedel tekl�f alınan kısmında, geç�c� kabul noksanları �ç�n düzenlenen her haked�şte
yapılan �ş tutarının % 3’ü kadar tem�nat mektubu alınır ve bu tem�nat mektubu, geç�c� kabul noksanı bulunmayan
�şlerde geç�c� kabul onay tar�h�nden sonra, geç�c� kabul noksanı bulunan �şlerde �se bu eks�kl�kler�n tamamlanmasını
müteak�p, geç�c� kabul onay tar�h�nden sonra yüklen�c�ye �ade ed�l�r. F�yat farkı ödenen �şlerde tem�nat tutarı,
sözleşme tar�h�nden �t�baren endeks üzer�nden güncelleşt�r�lmek suret�yle bel�rlen�r. Yüklen�c�n�n tem�nat mektubu
vermemes� durumunda; düzenlenen her haked�şte yapılan �ş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar,
geç�c� kabul noksanı bulunmayan �şlerde geç�c� kabul onay tar�h�nden sonra, geç�c� kabul noksanı bulunan �şlerde �se
bu eks�kl�kler�n tamamlanmasını müteak�p, geç�c� kabul onay tar�h�nden sonra yüklen�c�ye öden�r. F�yat farkı ödenen
�şlerde bu tutar, sözleşme tar�h�nden �t�baren endeks üzer�nden güncelleşt�r�lmek suret�yle kes�l�r. İş�n devamı sırasında
yüklen�c�n�n haked�şlerden yapılan kes�nt�ler karşılığında tem�nat mektubu vermes� durumunda �dare hesabında
tutulan tutar yüklen�c�ye öden�r. Geç�c� kabul noksanları �ç�n alınan tem�natlar haczed�lemez ve bunların üzer�ne
�ht�yat� tedb�r konulamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “�ş kalemler�n�/gruplarını,” �bares�nden sonra gelmek üzere “�malatların n�tel�ğ�n�, tekn�k
özell�ğ�n� ve yapım süreler�n� esas alarak” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 5 �nc� maddes�ne
aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(3) Bu Genel Şartnamede yer alan belgeler �darece elektron�k ortamda düzenlenerek sözleşmeye �l�şk�n
�şlemler elektron�k ortamda tak�p ed�leb�l�r.

(4) İdare, sözleşme sürec�ne �l�şk�n b�lg�ler� Kamu İhale Kurumu tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre
EKAP’a kaydeder.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 6 ncı maddes�n�n
�k�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Yüklen�c�n�n sözleşmede yer tesl�m� �ç�n bel�rlenm�ş olan süre �ç�nde �şyer�n�n tesl�m� �ç�n hazır bulunmaması
hal�nde bu durum kom�syon tarafından tutanak altına alınarak �ş�n süres�n�n başladığı yüklen�c�ye yazılı olarak
b�ld�r�l�r. Bu durumda, yüklen�c� �şyer�n� geç tesl�m aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı taleb�nde bulunamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 12 nc� maddes�n�n
dördüncü fıkrasının b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan cümle eklenm�şt�r.
“Uygulama projeler�nde değ�ş�kl�k yapılması, 22 nc� maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak
hesaplanacak bedel karşılığında, yüklen�c�den de �steneb�l�r.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 16 ncı maddes�n�n
üçüncü fıkrasının sonuna aşağıda yer alan cümleler eklenm�şt�r.
“Ancak, bedels�z olarak yapılan b�na ve/veya barakalar sözleşmede bu yönde düzenleme yapılmış olması şartıyla
yüklen�c� tarafından �ş�n b�t�m�nde bedels�z kaldırılır. Aks� takd�rde, �dare yüklen�c� nam ve hesabına b�na ve/veya
barakaları kaldırtmaya yetk�l�d�r.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 17 nc� maddes�n�n
b�r�nc� ve yed�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Yüklen�c�, yer tesl�m�n�n yapıldığı tar�hten �t�baren on beş gün �ç�nde, �darece ver�len örneklere,
sözleşmedek� ödeme şartlarına ve �malatların n�tel�ğ�, tekn�k özell�ğ� ve yapım süreler�ne uygun b�r �ş programını
hazırlayarak, onaylanmak üzere �dareye tesl�m edecekt�r. Süres�nde tesl�m ed�len �ş programının �darece uygun
bulunmaması hal�nde uygun bulunmama gerekçeler� yüklen�c�ye b�ld�r�lerek, b�r defaya mahsus olmak üzere ceza
uygulamaksızın, beş gün süre ver�l�r. Bel�rt�len süreler �çer�s�nde �ş programının sunulmaması veya tesl�m ed�len �ş
programının �darece uygun bulunmaması durumunda, gec�k�len her gün �ç�n, �ş�n süres�nde b�t�r�lememes� hal�ne
�l�şk�n olarak sözleşmede öngörülen günlük gec�kme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.”

“(7) İşte �darece onaylanan b�r süre uzatımı olması, �ş artışı/eks�l�ş� yapılması, ödenek d�l�m değ�ş�kl�ğ�
yapılması, �daren�n �zn�yle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, yen� f�yat tesp�t�
yapılması g�b� durumlarda ve �darece gerekl� görülmes� kaydıyla yüklen�c� bu hususun kend�s�ne tebl�ğ� tar�h�nden
başlamak üzere yed� gün �ç�nde rev�ze �ş programı düzenleyerek �daren�n onayına sunmak zorundadır. Rev�ze �ş
programının süres�nde tesl�m ed�lmemes� veya sunulan �ş programının �darece uygun bulunmaması durumunda b�r�nc�
fıkradak� hükümler uygulanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 19 uncu maddes�n�n
altıncı ve yed�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(6) Yüklen�c�, sözleşmes�ne göre �şyer�nde bulundurulması �stenen tekn�k personel�n �s�mler� �le belgeler�n�
(d�ploma, meslek odası kayıt belges�, noterden alınan taahhütname) Tekn�k Personel B�ld�r�m� �le b�rl�kte yer
tesl�m�n�n yapıldığı tar�hten �t�baren on gün �çer�s�nde İdareye sunmak zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekl�
�ncelemey� yaptıktan sonra kabul ed�p etmed�ğ�n� on gün �ç�nde Yüklen�c�ye b�ld�r�r. İdare tarafından bu süre
�çer�s�nde herhang� b�r b�ld�r�m yapılmadığı takd�rde Tekn�k Personel B�ld�r�m�ndek� tekn�k personel kabul ed�lm�ş
sayılır. Tekn�k personele a�t b�lg� ve belgelerden herhang� b�r�n�n �dareye süres�nde sunulmaması hal�nde, söz konusu



personel�n �ş başında bulundurulmadığı kabul ed�lerek, ver�len süren�n b�t�m�nden sonra başlamak üzere usulüne
uygun olarak b�ld�r�lmeyen her b�r tekn�k personel �ç�n sözleşmes�nde öngörülen günlük cezalar uygulanır.”

“(7) Yüklen�c� tarafından b�ld�r�len tekn�k personel�n İdare tarafından kabul ed�lmemes�, �dare tarafından
önceden kabul ed�lm�ş personel�n değ�şt�r�lmes�n�n talep ed�lmes� ya da tekn�k personel�n �şten ayrılması haller�nde,
söz konusu tekn�k personel yer�ne yen� b�r tekn�k personel b�ld�r�lmes� �ç�n Yüklen�c�ye on gün süre ver�l�r.
Yüklen�c�n�n bu süre �çer�s�nde yen� tekn�k personele a�t b�lg� ve belgelerden herhang� b�r�n� �dareye sunmaması
hal�nde, ver�len süren�n b�t�m�nden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak b�ld�r�lmeyen her b�r tekn�k personel
�ç�n sözleşmes�nde öngörülen günlük cezalar uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 20 nc� maddes�n�n
b�r�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve madden�n sonuna aşağıdak� onb�r�nc� fıkra eklenm�şt�r.

“(1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca �hale dışı bırakılacak
olanlar, 11 �nc� maddes� uyarınca �haleye katılamayacak olanlar, 58 �nc� maddes� uyarınca �halelere katılmaktan
yasaklı olanlar ve 53 üncü maddes�n�n (b) bend�n�n 8 �nc� alt bend� gereğ�nce alınacak Cumhurbaşkanı Kararında
bel�rt�len yabancı �stekl�ler �le 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanununun 26 ncı maddes� uyarınca yasaklı
olanlar alt yüklen�c� olamazlar. Ayrıca ön yeterl�k/yeterl�k değerlend�rmes� sonucunda yeterl� bulunanlar �le �ş�n
�hales�ne tekl�f veren �stekl�ler bu �şte alt yüklen�c� olamazlar. Yüklen�c�n�n ortak g�r�ş�m olması hal�nde ortak
g�r�ş�m�n ortakları da alt yüklen�c� olarak çalıştırılamazlar.”

“(3) İş�n tamamı alt yüklen�c�lere yaptırılamayacağı g�b� �ş�n n�tel�ğ�nden kaynaklanan sebeplerle veya tekn�k
zorunluluklar neden�yle �hale dokümanında farklı oranlar bel�rlenmes� durumu har�ç, tek b�r alt yüklen�c�ye
yaptırılacak �ş bölümler�n�n toplam bedel� sözleşme bedel�n�n %30’unu; alt yüklen�c�lere yaptırılacak �şler�n toplam
bedel� �se sözleşme bedel�n�n %50’s�n� geçemez. İhale dokümanında düzenlenmes� kaydıyla doğrudan alt
yüklen�c�lere ödeme yapılab�l�r.”

“(11) Yapım İşler�nde Benzer İş Grupları Tebl�ğ�n�n ek� Yapım İşler�nde Benzer İş Grupları L�stes�ndek�
BII/BIII grubu �şlerde, alt yüklen�c�ye yaptırılacak �ş�n �malat grubu olarak ayrılab�l�r n�tel�ktek� �şler kapsamında
olması gerek�r. Ayrıca, BII/BIII grubu �şlerde, sözleşmeye konu �ş�n bütününün karakter�st�ğ�n� yansıtan kısımları da,
b�r bütün hal�nde alt yüklen�c�ye yaptırılamaz.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 21 �nc� maddes�n�n
�k�nc� fıkrasında yer alan “yapım �şler�nde,” �bares�nden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı” �bares� eklenm�ş,
üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” �bares� “Cumhurbaşkanı” olarak değ�şt�r�lm�ş, dördüncü fıkrasının
sonuna “İş�n tamamı �fades�nden �lk sözleşme bedel�ne karşılık gelen �ş m�ktarı anlaşılır.” cümles� �le aynı madden�n
sonuna aşağıda yer alan fıkralar eklenm�şt�r.

“(6) Sözleşmede bulunmayan ve �hale tar�h� �t�barıyla f�yatı tesp�t ed�lemeyen �şler�n yaptırılması suret�yle �ş
artışı yapılmasının öngörülmes� hal�nde, �ş artışının yasal sınırlar �çer�s�nde olup olmadığının tesp�t� �ç�n, �ş artışının
uygulandığı aya a�t ray�çler/f�yatlar üzer�nden 22 nc� maddeye göre bel�rlenen yen� b�r�m f�yat �le hesaplanan toplam �ş
artış tutarı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Ed�len Yapım İşler�nde Uygulanacak F�yat Farkına İl�şk�n
Esaslara göre uygulama ayı f�yat farkı katsayısına (Pn) bölünerek �hale tar�h� �t�barıyla hesaplanır. F�yat farkı ver�lmes�
öngörülmeyen �şlerde, �ş artışının yasal sınırlar �çer�s�nde olup olmadığına da�r hesaplamada uygulama ayı �le �hale
tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu aya a�t Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeksler� oranı esas alınır.

(7) Anahtar tesl�m� götürü bedel tekl�f alınarak �hale ed�len �şlerde �ş eks�l�ş�n�n gerekl� olduğu durumlarda, �ş
eks�l�ş�n�n �hale tar�h� �t�barıyla tutarı, altıncı fıkradak� esaslar doğrultusunda hesaplanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 22 nc� maddes�n�n
başlığı “Sözleşmede bulunmayan veya f�yatı bel�rl� olmayan �şler�n f�yatının tesp�t�”, b�r�nc� fıkrasında yer alan
“ed�len yen� b�r�m f�yatlar üzer�nden” �bares� “ed�l�r. Bu şek�lde hesaplanacak �lave �şler�n bedeller�; b�r�m f�yat
sözleşmelerde yen� b�r�m f�yatlar üzer�nden, anahtar tesl�m götürü bedel sözleşmelerde �se yen� b�r�m f�yatlar
üzer�nden hesaplanacak artış tutarına göre bel�rlenecek �lerleme yüzdeler� esas alınarak” olarak değ�şt�r�lm�ş, �k�nc�
fıkrasının (a) bend�nde yer alan “ek�nde” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya aşırı düşük tekl�f açıklaması
kapsamında” �bares� eklenm�ş, (a) ve (b) bentler�nde yer alan “anal�zlerle kıyaslanarak bulunacak” �bares� “anal�zler
d�kkate alınarak oluşturulacak”, (c) bend�nde yer alan “anal�zler�yle kıyaslanarak bulunacak” �bares� “anal�zler�
d�kkate alınarak oluşturulacak” olarak değ�şt�r�lm�ş, üçüncü fıkrasının (a) bend�nde yer alan “ek�nde” �bares�nden
sonra gelmek üzere “veya aşırı düşük tekl�f açıklaması kapsamında”, dördüncü fıkrasında yer alan “�se,” �bares�nden
sonra gelmek üzere “f�yat tutanağı �dare tarafından onaylanmaksızın,” �bares� eklenm�ş, dördüncü fıkrasında yer alan
“Bayındırlık Kuruluna” �bares� “Yüksek Fen Kurulunca bel�rlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula”,
“Bayındırlık Kurulu” ve “Bayındırlık Kurulunun” �bares� “Yüksek Fen Kurulu” olarak, beş�nc� fıkrası aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve madden�n sonuna aşağıda yer alan yed�nc� fıkra eklenm�şt�r.

“(5) İk�nc� fıkraya göre yen� f�yatın hesabında, yen� tesp�t ed�lecek �ş kalem�n�n anal�z�nde yer alan g�rd�lere
a�t m�ktarların varsa ray�çlere ve genel g�derlere tes�r� d�kkate alınır. Bu �t�barla, sözleşmede yen� b�r�m f�yat anal�zler�
�ç�n önceden bel�rlenm�ş b�r kâr ve genel g�der oranı var �se bu oran d�kkate alınarak yen� b�r�m f�yat hesabı
sonuçlandırılır. Sözleşmede bu konuda b�r oran bel�rlenmem�ş �se, oluşturulan kâr ve genel g�der har�ç anal�z tutarına
%10 oranındak� yüklen�c� karına �lave olarak %15 oranına kadar �dare ve yüklen�c�n�n anlaştığı oranda genel g�der
eklen�r. Ayrıca, yüklen�c�n�n tekl�f� kapsamında yen� �ş kalem� �le benzerl�k gösteren �ş kalem�n�n bulunması hal�nde,
bu madde kapsamında hesaplanan yen� b�r�m f�yat; yüklen�c� tarafından benzerl�k gösteren �ş kalem� �ç�n tekl�f ed�len
b�r�m f�yatın, �darece aynı �ş kalem� �ç�n resm� anal�z ve ray�çler de kullanılarak hesaplanan b�r�m f�yata oranı (0,90’ı
aşmamak üzere) �le yen� �ş kalem�ne a�t resm� anal�z ve ray�çler de kullanılarak hesaplanan b�r�m f�yatın çarpılması
sonucunda elde ed�len tutarı geçemez. Yüklen�c�n�n tekl�f� kapsamında yen� �ş kalem� �le benzerl�k gösteren �ş



kalem�n�n bulunmaması hal�nde �se, yen� b�r�m f�yat; yen� �ş kalem�ne a�t resm� anal�z ve ray�çler de kullanılarak
hesaplanan b�r�m f�yatın %90’ını geçemez.”

“(7) 12 nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre gerçekleşt�r�len proje değ�ş�kl�ğ�ne bağlı olarak �ş eks�l�ş�n�n
ortaya çıktığı durumlarda, �ş eks�l�ş� kapsamına g�ren �malatların f�yatının hesaplanmasında, bu maddede yer alan yen�
f�yatın tesp�t�ne �l�şk�n hükümler uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 25 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “söz konusu” �bares� “tem�nat süres� dışındak�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve madden�n sonuna
aşağıdak� beş�nc� fıkra eklenm�şt�r.

“(5) Tem�nat süres�nde, �darece asgar� on gün süre ver�lerek �htar ed�lmes�ne karşın yüklen�c�n�n b�r�nc� fıkra
kapsamındak� bakım ve düzeltme sorumluluğunu yer�ne get�rmemes� hal�nde, ver�len süren�n b�t�m�nden �t�baren
geçecek her gün �ç�n, sözleşmes�nde günlük gec�kme cezası olarak yazılan m�ktarın %10’u oranında günlük ceza
uygulanır. Ancak gec�kme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam ed�lmekle b�rl�kte �darece kusur ve aksaklıklar
yüklen�c� nam ve hesabına g�der�leb�l�r.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 29 uncu maddes�n�n
b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) İş�n veya kısm� kabul öngörülen hallerde �ş kısımlarının, sözleşmede bel�rlenen b�t�m tar�h�nde veya süre
uzatımı ver�lm�ş �se süre uzatımına göre bel�rlenen tar�hte tamamlanıp geç�c� kabule hazır hale get�r�lmemes�
durumunda, gec�k�len her gün �ç�n sözleşmes�nde öngörülen günlük gec�kme cezası uygulanır. Cezalı çalışma süres�;
varsa süre uzatımları da dah�l yüklen�c�n�n sözleşmeye göre �ş� b�t�rmes� gereken tar�h �le geç�c� kabul �t�bar tar�h�
arasında geçen süred�r. Sözleşmen�n �darece feshed�lmes� hal�nde �se bu süre; 4735 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasına göre sözleşmen�n feshed�lm�ş sayılacağı tar�h d�kkate alınarak bel�rlen�r. Cezalı çalışma süres�nce
�şyer�nde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönem� �le resm� tat�l günler� �ç�n de gec�kme cezası
uygulanır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 39 uncu maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “�daren�n �steğ� hal�nde,” �bares� yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının
(f) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkranın sonuna aşağıda yer alan (ğ) bend� eklenm�şt�r.

“f) Her haked�ş tutarından, b�r evvelk� haked�ş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara �darece �lg�l� mevzuata
göre hesaplanacak Katma Değer Verg�s� eklend�kten sonra bulunan m�ktardan sözleşmede yazılı kes�nt�ler, varsa
yüklen�c�n�n �dareye olan borçları ve cezalar �le kanunen alınması gereken verg�ler kes�l�r. Haked�ş raporu, yüklen�c�
veya vek�l� tarafından �mzalanıp �dareye ver�ld�ğ� tar�hten başlamak üzere en geç otuz gün �ç�nde onaylandıktan sonra
otuz gün �ç�nde tahakkuka bağlanır. Bu tar�hten başlamak üzere sözleşmes�nde farklı b�r süre bel�rt�lmem�ş �se on beş
gün �ç�nde de ödeme yapılır.”

“ğ) İdarece gerekl� görülmes� hal�nde b�r defaya mahsus olmak üzere geç�c� kabulden sonra kes�n kabule kadar
ek geç�c� haked�ş raporu düzenleneb�l�r.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 40 ıncı maddes�n�n
onb�r�nc� fıkrasının �lk cümles�nde yer alan “tasf�ye” �bares� “tahs�l” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı maddeye aşağıda yer
alan fıkralar eklenm�şt�r.

“(12) Sözleşmen�n yüklen�c�n�n kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshed�lmes� hal�nde; yapılan kes�n
hesap sonucunda yüklen�c� borçlu durumda �se, �daren�n en az on beş gün sürel� �htarına rağmen ödenmemes� hal�nde
borç kes�n tem�nattan karşılanır, tem�natın yeterl� olmaması hal�nde �se genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r.
Yüklen�c�n�n alacaklı durumda olması hal�nde, alacak hesap kesme haked�ş� �le yüklen�c�ye öden�r.

(13) Sözleşmen�n yüklen�c�n�n kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshed�lmes� hal�nde; yapılan kes�n hesap
sonucunda yüklen�c� borçlu durumda �se, bu borcun ayrıca genel hükümlere göre tahs�l ed�lmes� gerek�r. Yüklen�c�n�n
alacaklı durumda olması hal�nde �se, sözleşmen�n fesh�nden dolayı ortaya çıkan zarar mahsup ed�ld�kten sonra, varsa
yüklen�c�n�n alacağı öden�r.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 41 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının sonuna “Geç�c� kabul �şlemler� Yapım İşler� Muayene ve Kabul Yönetmel�ğ� hükümler� de d�kkate
alınarak aşağıdak� esaslara göre yürütülür.”, �k�nc� fıkrasının (b) bend�n�n sonuna “Bunun üzer�ne, yüklen�c�ye 4735
sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca kusur ve eks�kler�n g�der�lmes� �ç�n, yapı
denet�m görevl�s�n�n bel�rtt�ğ� yaklaşık b�t�m tar�h� de d�kkate alınarak, en az on gün sürel� ve nedenler� açıkça
bel�rt�len �htarda bulunulur ve sözleşmede bel�rlenen oranda gec�kme cezası süre uzatımları dah�l �ş�n b�tmes� gereken
tar�h� tak�p eden günden başlamak üzere uygulanır. Bel�rlenen süren�n sonunda, yüklen�c� bulunsun veya bulunmasın,
�ş�n son durumu, yapı denet�m görevl�s� tarafından düzenlenecek b�r tutanakla tesp�t ed�l�r.” cümleler� eklenm�ş,
üçüncü fıkrasının �lk cümles�nde yer alan “�k�” �bares� “�ş�n n�tel�ğ�ne uygun sayıda tekn�k” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı
fıkranın son cümles� yürürlükten kaldırılmış, beş�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
dokuzuncu fıkrasında yer alan “Yüklen�c�n�n yaptığı �ş�n, süres�nde” �bares�nden sonra gelmek üzere “(varsa süre
uzatımları da dah�l)” �bares�, aynı fıkrada yer alan “�ş�n geç�c� kabul” �bares�nden sonra gelmek üzere “�t�bar” �bares�
eklenm�ş, on�k�nc� fıkrasının �lk cümles�nde yer alan “bedel” �bares� “nefaset bedel�” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı
cümlen�n devamına “Nefaset bedel� �ş�n kabul ed�leb�l�rl�ğ�ne �l�şk�n yüzde beş oranının hesabında d�kkate alınmaz.”
cümles� eklenm�ş, onüçüncü fıkrasının �lk cümles�nde yer alan “�ht�yaç görülmes� durumunda” �bares�nden sonra
gelmek üzere “tamamlanmış ve müstak�l kullanıma elver�şl� bölümler �ç�n” �bares� eklenm�şt�r.

“a) Kabul kom�syonu �ş� kabule uygun bulmadığı takd�rde, mevcut durumu ve �ş�n kabule hazır hale gelmes�
bakımından yaklaşık b�t�m tar�h�n� b�r tutanakla tesp�t eder ve �dareye b�ld�r�r. Bu durumda geç�c� kabul yapılmamış
sayılır. Bunun üzer�ne, yüklen�c�ye 4735 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca kusur
ve eks�kler�n g�der�lmes� �ç�n, kabul kom�syonunun bel�rtt�ğ� yaklaşık b�t�m tar�h� de d�kkate alınarak, en az on gün



sürel� ve nedenler� açıkça bel�rt�len �htarda bulunulur ve sözleşmede bel�rlenen oranda gec�kme cezası �ş�n varsa süre
uzatımları da dah�l sözleşmes�ne göre b�tmes� gereken tar�h� tak�p eden günden başlamak üzere uygulanır. Bel�rlenen
süren�n sonunda, yüklen�c� bulunsun veya bulunmasın, �ş�n son durumu �darece görevlend�r�len �ş�n n�tel�ğ�ne uygun
sayıda tekn�k eleman tarafından düzenlenecek b�r tutanakla tesp�t ed�l�r.”

“b) Kabul kom�syonu, kabule engel n�tel�kte olmamakla b�rl�kte yapılan �şte kusur ve eks�kl�kler tesp�t ederse;
geç�c� kabul tutanağını tanz�m ederek gördüğü kusur ve eks�kl�kler�n ayrıntısını göster�r b�r l�ste düzenler ve bunların
g�der�lmes� �ç�n gerekl� olan sürey� tutanakta bel�rt�r. Bel�rlenen süren�n sonunda, yüklen�c� bulunsun veya
bulunmasın, �ş�n son durumu, yapı denet�m görevl�s� tarafından düzenlenecek b�r tutanakla tesp�t ed�l�r ve �dareye
�let�l�r. Eks�kl�kler�n g�der�lmes� hal�nde geç�c� kabul tutanağı onaylanır. Kabul kom�syonunun tesp�t ett�ğ� eks�kl�kler,
bel�rlenen sürede yüklen�c� tarafından g�der�lmezse bu süren�n b�t�m�nden sonra eks�kl�kler�n g�der�lmes�ne kadar
geçecek her gün �ç�n, sözleşmes�nde günlük gec�kme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza
uygulanır. Ancak gec�kme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam ed�lmekle b�rl�kte �darece kusur ve eks�kl�kler
yüklen�c� nam ve hesabına g�der�leb�l�r. Bu durumda kabul tutanağı eks�kl�kler�n g�der�lmes�nden sonra �darece �şleme
konularak onaylanır ve bu tar�h kabul tar�h� olarak d�kkate alınır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 42 nc� maddes�n�n
�k�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Geç�c� kabulde tesp�t ed�len kusur ve eks�kl�kler�n ver�len sürede g�der�lmemes� hal�nde tem�nat süres� bu kusur ve
eks�kl�kler�n tamamlanması üzer�ne geç�c� kabul tutanağının onaylandığı tar�hten �t�baren başlar.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 43 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş, üçüncü fıkrasında yer alan “gerekt�ğ�” �bares� “gerekt�rd�ğ�, b�r�nc�
fıkrada tanımlanan per�yod�k bakım dışındak�,” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu çerçevede, yapı ve yapıyı oluşturan mak�ne, ek�pman ve tes�satın �şler halde ve kullanıma hazır b�ç�mde
bulunmasını sağlamaya dönük per�yod�k bakım h�zmetler�n�n ver�lmes�ne ve gerekl� hallerde malzeme/parça değ�ş�m�
yapılmasına �l�şk�n g�derler�n karşılanması da yüklen�c�ye a�tt�r.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 44 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş, beş�nc� ve altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yüklen�c�n�n bel�rlenen tar�hte kes�n kabul başvurusunda bulunmaması hal�nde �darece re’sen kes�n kabul �şlemler�ne
başlanab�l�r. Kes�n kabul �şlemler� Yapım İşler� Muayene ve Kabul Yönetmel�ğ� hükümler� de d�kkate alınarak
aşağıdak� esaslara göre yürütülür.”

“(5) İnceleme sonucunda,
a) Kes�n kabul sırasında tesp�t ed�len kusur ve eks�kl�kler�n kabul yapılmasına engel olmayacak n�tel�kte

bulunması hal�nde, kes�n kabul tutanağı düzenlen�r. Kusur ve eks�kl�kler tutanakta açıkça göster�l�r ve tamamlanmaları
�ç�n ver�len süre tutanakta bel�rt�l�r. Bu şek�lde tanz�m ed�len tutanaktan b�rer nüsha yapı denet�m görevl�s�ne ve
yüklen�c�ye ver�l�r. Kes�n kabul tutanağı, kusur ve eks�kl�kler�n tamamlandığının yapı denet�m görevl�s� veya �darece
görevlend�r�len tekn�k personel �le yüklen�c� tarafından tesp�t ed�lerek tutanağa bağlanması ve bu tutanağın yetk�l�
makama gönder�lmes�nden sonra �şleme konulur.

b) İş�n kes�n kabulüne engel herhang� b�r durum görüldüğü takd�rde, kabulü engelleyen kusur ve eks�kler
kabul kom�syonu tarafından b�r tutanakla tesp�t ed�l�r ve kes�n kabul �şlem� yapılmaksızın kusur ve eks�kler�n
g�der�lmes� �ç�n b�r süre bel�rlenerek durum �dareye b�ld�r�l�r. İdare bu kusur ve eks�kler�n tutanakta bel�rlenen süre
�çer�s�nde g�der�lmes� hususunu yüklen�c�ye tebl�ğ eder. Kusur ve eks�kler�n yüklen�c� tarafından g�der�ld�ğ� �darece
tesp�t ed�ld�ğ�nde kabul �şlem� sonuçlandırılır.”

“(6) Kabul kom�syonunun beş�nc� fıkranın (a) bend�ne göre tesp�t ett�ğ� eks�kl�kler, bel�rlenen sürede yüklen�c�
tarafından g�der�lmezse bu süren�n b�t�m�nden sonra, �ş�n beş�nc� fıkranın (b) bend�ne göre kes�n kabule uygun
olmadığının tesp�t� hal�nde �se tanz�m ed�len tutanağın yüklen�c�ye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten sonra eks�kl�kler�n
g�der�lmes�ne kadar geçecek her gün �ç�n, sözleşmes�nde günlük gec�kme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında
günlük ceza uygulanır ve beş�nc� fıkranın (a) bend�ndek� durum �ç�n kes�n kabul tutanağı onay tar�h� kusur ve
eks�kl�kler�n g�der�ld�ğ� tar�he ertelen�r. Ancak gec�kme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam ed�lmekle
b�rl�kte �darece kusur ve eks�kl�kler yüklen�c� nam ve hesabına g�der�leb�l�r.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 46 ncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının son cümles�nde yer alan “�lk �haledek� şartların” �bares�nden sonra gelmek üzere “dev�r tar�h�
�t�barıyla” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 38 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 47 nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “Yüklen�c�n�n sözleşmey� feshetmes�; sözleşme” �bares� “Sözleşme” olarak değ�şt�r�lm�ş,
�k�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümleler eklenm�ş, aynı madden�n altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, onuncu
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, onb�r�nc� fıkrasının �lk cümles�nde yer alan “yapılır” �bares� “tasf�ye ed�l�r”
olarak değ�şt�r�lm�ş, onyed�nc� fıkrasının son cümles�nde yer alan “yapılır.” �bares� “yapılarak yüklen�c�den ayrıca
tahs�l ed�l�r.” olarak değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� ondokuzuncu fıkra eklenm�şt�r.
“Yüklen�c�n�n kusurundan kaynaklanan nedenlerle yapılan �ş m�ktarının �ş programının ger�s�nde kaldığı ve kalan
sözleşme süres�nde �ş�n f��len b�t�r�lmes�n�n fen ve sanat kuralları çerçeves�nde mümkün olmadığı hallerde sözleşmede
yer alan �ş b�t�m tar�h� beklen�lmeden sözleşme (a) bend�ne göre feshed�leb�l�r. (b) bend�nde yer alan “sözleşmen�n
uygulanması” �bares�nden sözleşmen�n �mzalandığı tar�h �le kes�n kabul tar�h� arasındak� süreç anlaşılır.”

“(10) Sözleşmen�n yüklen�c�n�n kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshed�lmes� hal�nde kes�n tem�nat;
a) Tedavüldek� Türk parası �se doğrudan doğruya,
b) Tem�nat mektubu �se tahs�l ed�lerek,
c) Devlet İç Borçlanma Senetler� ve bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler �se paraya çevr�lmek suret�yle,



gel�r kayded�l�r.”
“(19) Sözleşmen�n yüklen�c�n�n kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshed�lmes� hal�nde;
a) Hesap kesme �şlem� sonucunda, yüklen�c�n�n �dareye borçlu kalması hal�nde borcun tahs�l�n�n,
b) Kes�n tem�nat ve varsa ek kes�n tem�natların alındığı tar�hten gel�r kayded�leceğ� tar�he kadar güncellenmes�

sonucunda oluşan farkın tahs�l�n�n,
c) Varsa �daren�n uğradığı zararın tazm�n�n�n,
genel hükümlere göre yapılması gerek�r.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-8’de yer alan Yapım İşler� Genel Şartnames�n�n 50 nc� maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Sözleşmen�n yen�lenmes� durumunda, sözleşmen�n feshed�lmeyerek bu sözleşmeye bağlı b�r yen�leme sözleşmes�
yapılması ve �lk sözleşme kapsamında alınan kes�n tem�natın gel�r kayded�lmemes� gerek�r. İflas durumunda, 30
günlük süren�n başlangıç tar�h� p�lot/koord�natör ortağın �flas karar tar�h�d�r.”

MADDE 40 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden 10 gün sonra yürürlüğe g�rer.
MADDE 41 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n

Tar�h� Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 8/9/2009 27343
3- 4/3/2010 27511
4- 2/4/2010 27540
5- 26/6/2010 27623
6- 16/3/2011 27876
7- 16/7/2011 27996
8- 30/7/2011 28010
9- 2/10/2011 28072
10- 13/8/2012 28383
11- 13/4/2013 28617
12- 24/9/2013 28775
13- 28/11/2013 28835
14- 7/6/2014 29023
15- 12/6/2015 29384
16- 27/6/2015 29399
17- 27/4/2016 29696
18- 29/11/2016 29903
19- 25/1/2017 29959
20- 29/6/2017 30109
21- 13/12/2017 30269
22- 30/12/2017                   30286 (Mükerrer)
23- 19/6/2018                    30453 (Mükerrer)
24- 13/8/2018 30508
25- 16/3/2019 30716
26- 13/6/2019 30800

 


