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KAMU SATINALMA 

SÜRECİNİN TARİHÇESİ

 1857 tarihli Nizamname.

 22/04/1925 tarihli ve 661 sayılı Müzayede,

Münakaşa ve İhale Kanunu.

 10/12/1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma

Eksiltme ve İhale Kanunu.

 01/01/1984 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu.

 04/01/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

ile 05/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanunu.



 Yapılan çalışmalar sonucunda, Mart 2002

tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

 Kanunun en önemli hedeflerinden birisi

bütçeyi kontrol altına almaktır. Şeffaflığı

sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve

güvenilir olmak kanunun temel ilkeleridir.



Kanunun Amacı (Md.1 )

 Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan
veya kamunun denetimi altında bulunan
veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve
kuruluşlarının yapacakları ihalelerde
uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında
bulunan her türlü kaynaktan yapacakları
ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi
olmalarını ve uygulama birliğini sağlamaktır.



Kapsam (Md. 2) 

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Özel bütçeli
idareler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bu idarelere bağlı
Döner Sermayeli Kuruluşlar ile birlikler, tüzel kişiler.

b) Kamu İktisadi Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekküllerinden
oluşan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler),

c) Sosyal Güvenli Kuruluşları, Fonlar, Özel kanunlarla kurulmuş ve
kendilerine kamu görevi verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar
ile Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen idarelerin doğrudan veya
dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip
bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve
şirketler,

e) (Değişik: 13/2/2011-6111/176 md.) 4603 sayılı Kanun
kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı
olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına
sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri bu Kanun
kapsamında bulunmaktadır.



Kapsam dışında tutulan idareler

 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

 Vakıf Yükseköğretim Kurumları,

 TMSF ve bu fonun hisselerine sahip olduğu bankalar,

 Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon 

sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve 

şirketler.



İstisnalar  (Md. 3)

a) Belirli idarelerin; doğrudan üretici ve ortaklarından

yapacakları tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün alımları,

Orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden yapacakları

hizmet alımları.

b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili

olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili

bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca

sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri

alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel

menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve

hizmet alımları ile yapım işleri,



c)Dış finansman ile yapılacak olan mal veya hizmet alımları ile yapım 

işleri,

 Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili 

mal veya hizmet alımları,

 Özelleştirme uygulamaları için 4046 sayılı Kanun kapsamında 

yapılacak her türlü hizmet alımları,

 Hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari 

faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

d)İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının;

 mal, hizmet ve yapım ihaleleri;

yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu     

mal veya hizmet alımları,



e-Aşağıdaki kamu kuruluşları tarafından bizzat üretilen

mal ve hizmetlerin bu kuruluşlardan alınması:

 SHÇEK’ e bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları,

 Ceza infaz kurumları, tutukevleri, iş yurtları,

 MEB’e bağlı üretim yapan okullar ve merkezler,

 Başbakanlık Basımevi İşletmesi,

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme

istasyonları

 T.C.D.D. Gen. Müd.’nden yük, yolcu veya liman

hizmetleri alımları,

 TASİS Döner Sermaye Gen. Müd.’den akaryakıt ve taşıt

alımları,

 TÜBİTAK’tan ARGE faaliyetleri kapsamında mal, hizmet

ve danışmanlık alımları,

 EBK’dan et ve et ürünleri alımları,

 MKE’den trenlerde kullanılan monoblok tekerlek

alımları,

 DMO ana statüsünde sayılan mal ve hizmet alımları,



f) Ulusal ARGE kurulusları tarafından yürütülen ve

desteklenen projeler için;

gereken mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı

Kanun kapsamındaki birden fazla idare tarafından

karşılanarak, elde edilen sonuçların yaygın fayda sağladığı

her türlü ARGE hizmeti alımları,

h) İdarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca;

hak sahiplerine (personeline) sağlayacakları teşhis ve

tedaviye yönelik hizmet alımları, tedavisi kurumlarınca

üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye

bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kişilerce alımları, sağlık

hizmeti sunan, Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve

tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve

hizmet alımları,



r) Ek: 13/2/2011-6111/177 md.) Fakir ailelere kömür

yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri

kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür

İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya

bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından

yapacağı mal ve hizmet alımları,



Tanımlar (Md. 4)
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve

taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta,
araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve
anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik,
yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon,
sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf,
film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik
hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz
mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer
hizmetleri,

Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel
kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek
veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak
girişimleri



Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini
idarenin yararı için kullanan danışmanlığını yaptığı işin
yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan,
idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir
kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren
hizmet sunucularını,

Yapım Müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek
veya tüzelkişileri veya bunların oluşturdukları ortak
girişimleri,

Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri
veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek
veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile
oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,



İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin

ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya

yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve

ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya

tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler

ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel

kişilikleri,

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan

istekliyi,

İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve

kuruluşları



İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve

sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun

olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön

yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde

kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile

yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari

şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik

şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve

bilgileri,

İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet

alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını

müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,



Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin
idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas
belge ve/veya bilgileri,

Teminat mektubu: (Ek: 28/11/2017-7061/65 md.)
Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile
Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet
sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik
değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen
isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü : Bu kanunda belirtilen hallerde
kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak
gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik
detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde
fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,



Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde
ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle
teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin
edilebildiği usulü,

Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde
idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Kurum : Kamu İhale Kurumunu,

Kurul : Kamu İhale Kurulunu

ifade eder.



TEMEL İLKELER (Md. 5)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerin;

 saydamlık, 

 rekabet,

 eşit muamele,

 güvenilirlik,

 gizlilik,

 kamuoyu denetimi, 

 ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve 

kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, 

temel ilkeleridir.



İhale Komisyonu (Md. 6)

 İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin
ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare
personelinden en az dört kişinin, genel ve özel
bütçeli kuruluşlarda mali hizmetler biriminden bir
memurun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî
işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak
en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale
komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere
görevlendirir.

 İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte
personel bulunmaması halinde, bu Kanun
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla
ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti
izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine
verilir.



İhale İşlem Dosyası(Md.7)

 İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir.

 Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki
yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan
metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan
başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu
tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeler bulunur.



Eşik Değerler (Md.8)

 Bu Kanunun 13 ve 63’üncü maddelerinin
uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate
alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda
belirtilmiştir.



2018 YILI İÇİN EŞİK DEĞER

Mal ve Hizmet alımlarında:

 1.239.599,00-TL (Genel bütçeye dahil daireler
ve katma bütçeli idarelerde)

 2.066.004,00-TL(Kanun kapsamındaki diğer
idareler)

Yapım İşlerinde :

 45.452.363,00-TL (Kanun kapsamındaki idareler)

 Pazarlık:(21/f) : 225.403,00-TL.

 Doğrudan Temin (22/d) : 67.613,00-TL.

 Bu limitler her yıl şubat ayında güncellenir.



Yaklaşık Maliyet (Md.9)

 Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi

yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması

yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık

maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap

cetvelinde gösterilir.

 Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez,

isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan

diğer kişilere açıklanmaz.



İhaleye Katılımda Yeterlilik 
Kuralları (Madde 10)

 İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik 

ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin 

olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

 Ekonomik ve Mali Yeterlik

 Mesleki ve Teknik Yeterlik



Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için

istenebilecek bilgi ve belgeler;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile

ilgili belgeler,

2) İsteklinin, bilançosu veya yayınlanması zorunlu olan

bilançosunun gerekli görülen bölümleri,

3) İsteklinin is hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale

konusu is ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını

gösteren belgeler



Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için

istenebilecek bilgi ve belgeler;

1) İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklife 

yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İş deneyim belgesi;

İş bitirme,

İş durum,

İş denetleme,

İş yönetme belgeleri.

3)İsteklinin üretim ve imalat kapasitesine, AR-GE  faaliyetlerine 

ve kaliteyi yönelik belgeler,

4) Organizasyon yapısına ve personele ilişkin belgeler,



5) İsteklinin yönetici kadrosu ile teknik personelinin eğitimi

ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya

teknik kuruluslara ilişkin belgeler,

8) Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite

kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya 

fotoğrafları.

 İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi

veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde

kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön

yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.



Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler 

ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme 

tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan 

veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, 

alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında 

bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre 

benzer bir durumda olan.

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri 

uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.



d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri

uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki

faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan

idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı

faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu

oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen

veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.



i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı

belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya

davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Kurum;

 (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik

prim borcunun kapsamı ve tutarını,

 (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi

Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu

kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle

belirlemeye yetkilidir.



İhalelere  Katılamayacak Olanlar 
(Md.11)

Genel esaslar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan, örgütlü
suçlardan ve rüşvet verme suçundan hükümlüler.

b) Haklarında hileli iflas ettiğine dair karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye
sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhale konusu isle ilgili her türlü ihale işlemlerini
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların esleri ve 3.
dereceye kadar kan ve 2. dereceye kadar kayın hısımları ile
evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile
şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).



g)Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve

tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat

Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı

bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

 İhale konusu isin danışmanlık (ÇED raporu teknik

şartname hazırlama gibi) hizmetlerini yapan

yükleniciler o işin ihalesine katılamazlar.

 İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık

hizmeti ihalelerine katılamazlar.



 İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile

ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,

birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak

oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

 Yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı

bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

 Bu durum teklif değerlendirmesi aşamasında tespit

edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale

yapılmışsa teminatı gelir kaydedilir.

 Üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek

ihale iptal edilir.

 İhalelere geçici veya sürekli katılma yasağı verilebilir.

 Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin

usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.



Teknik Şartnameler
(Madde 12)

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin

her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin

idarelerce hazırlanması esastır.

Belirlenen teknik kriterler;

Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamalı,

Rekabeti engelleyici hususlar içermemeli,

Fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olmalıdır.

Sadece, işin teknik özelliklerine ve tanımlamalara yer

verilmelidir.

Marka, model, patent vb. hususlara yer verilemez.

Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların

bulunmaması veya teknik özelliklerin halinde "veya dengi"

ifadesine yer verilmek suretiyle marka veya model

belirtilebilir.



İhale ilan süreleri ve kuralları ile 
ön ilan (Madde 13)

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit 

veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden 

en az 40 gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön 

yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az 14 gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en 

az 25 gün önce,

Kamu İhale Bülteninde en az 1 defa yayımlanmak suretiyle 

yapılır. 



b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik

değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti;

135.238,00.-TL ’na kadar olan mal veya hizmet

alımları,

270.489,00.- TL ’na kadar olan yapım işlerinin

ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin

yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az 2’sinde,



2) Yaklaşık maliyeti; 

135.238,00.-TL ile 270.489,00.- TL arasında olan mal veya 

hizmet alımları,

270.489,00.- TL ile 2.254.192,00.-TL arasında olan yapım 

işlerinin ihalesi, 

ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve 

işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 1’ inde, 

3)Yaklaşık maliyeti;

270.489,00.- TL ’nin üzerinde ve eşik değerin altında olan 

mal veya hizmet alımları ile 2.254.192,00 TL ’nın üzerinde ve 

eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden 

en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde 

çıkan gazetelerin 1’inde, 

En az 1’er defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.



Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik

değerlerin altında kalan belli istekliler arasında

yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son

başvuru tarihinden en az 7 gün önce (b)

bendindeki süre hariç diğer usullere göre

yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi

sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale

gününden önce (b) bendindeki sürelere göre

davet mektubu gönderilmesi zorunludur.



Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında 

kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı 

yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki 

miktarı veya kapsamı.

c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.

d) İhalenin yapılacağı yer.

e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.

Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler 

arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanlar Kamu İhale 

Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân 

Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin 

birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.



Ortak Girişimler (Md.14)

Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş

ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.

İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte

yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını

ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere

ortaklık yaparlar.

İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı

uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif

verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler.

İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı

veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı

anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise

koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum

üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter

tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi

gerekir.



İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine

getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu

oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise,

konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin

hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine

getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki

koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.



Alt Yükleniciler (Md. 15)

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi

halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere

yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme

imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin

onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt

yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.



İhale Saatinden Önce İhalenin 
İptal Edilmesi (Md. 16)

İdarenin gerekli gördüğü veya İhale dokümanında yer alan

belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi

mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edilmesi

durumunda; İhale saatinden önce İPTAL edilir.

İptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği

isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur.

Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği

ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş

olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler

açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi

nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde

bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden

geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir



Yasak Fiil ve Davranışlar 
(Md.17)

a)İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna

teşebbüs etmek. (hile, tehdit, rüşvet vb)

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek,

isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek,

rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda

bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak

veya bunlara teşebbüs etmek.

d)Asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif

vermek.(Alternatif teklif hariç)

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği

halde ihaleye katılmak.



Uygulanacak İhale Usulleri (Md.18)

 A) Açık İhale Usulü

 B) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

 C) Pazarlık Usulü



Açık İhale Usulü (Md. 19)

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasındaki İhale 
Usulü (Md. 20)

Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik
değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin
teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya
yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün
uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu usulde; ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az
olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde
ihale iptal edilir.



Pazarlık Usulü(Md.21)

Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile
yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması
üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve
seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün
nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti (225.403,00 TL) kadar olan mamul
mal, malzeme veya hizmet alımları.



Pazarlık ihalelerinde;

 (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan
yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre
yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

 (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,
verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak
ihale sonuçlandırılır.

 (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif
veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal
edilir. (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında,
malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve
bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme
yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.



Doğrudan Temin (Md. 22)

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve
teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne
başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından
karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel
bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun
ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve
hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım
yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.



d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan
idarelerin 67.613,00-TL.sı, diğer idarelerin
22.524,00-TL.sını aşmayan ihtiyaçları ile temsil
ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama,
seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya
kiralanması.

f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve
acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf
malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.



İhale  İlanlarında Bulunması Gereken 
Zorunlu Hususlar (Md.24) 

 İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

 İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

 Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım

ihalelerinde ise isin yapılacağı yer.

 İhale konusu ise başlama ve işi bitirme tarihi

 Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve

istenilen belgelerin neler olduğu.

 Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

 İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp

uygulanmayacağı.



 İhale dokümanının nerede görüleceği ve bedeli,

 İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

 Tekliflerin nereye verileceği.

 Teklif ve sözleşme türü.

 Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, 

isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

 Tekliflerin geçerlilik süresi.

 Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.



Ön Yeterlik İlanlarında Bulunması 
Zorunlu Hususlar  (Md.25)

 İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

 İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

 Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım

ihalelerinde ise isin yapılacağı yer.

 İhale konusu isin başlama ve bitirme tarihi.

 Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

 Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

 İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli

istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

 Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi

bedelle alınacağı.

 Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru

tarih ve saati.

 İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.



İlanın Uygun Olmaması (Md. 26)

 13(ihale ilan süreleri), 24(ihale ilanlarında bulunması

zorunlu hususlar) ve 25 inci(ön yeterlik ilanlarında

bulunması zorunlu hususlar)maddelerdeki hükümlere

uygun olmayan ilânlar geçersizdir.

 Bu durumda; ilân bu maddelere uygun bir şekilde

yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

13 üncü(ihale ilan süreleri) maddede belirtilen ilânın

yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç,

25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde; İlanların

yayınlanmasını takip eden 15 gün, diğer ihalelerde ise 10 gün

içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle

ihale veya ön yeterlik gerçekleştirebilir.



İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği Ve İdari 
Şartnamede Yer  Alması Zorunlu Hususlar(Md. 27)

İdari Şartnamede bulunması gereken asgari şartlar;

 İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde is tanımı.

 İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

 İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği yer.

 İsteklilere talimatlar.

 İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

 İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

 Tekliflerin geçerlilik süresi.

 İhaleye konsorsiyumların teklif veripveremeyeceği, ihale konusu

isin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup

olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip

verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl

değerlendirileceği.



 Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin

teklif fiyatına dahil olacağı.

 Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde

uygulanması gereken ve Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

 İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar

uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

 İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli

istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

 Teklif ve sözleşme türü.

 Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

 İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin

serbest olduğu.

 Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihaleniniptal edilmesinde

idarenin serbest olduğu.



 İhale konusu isin baslama ve bitirme tarihi, yapılma yeri,

teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

 Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği,

verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu isler için

eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

 Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme

kapsamında yaptırılabilecek is artışları ile is eksilisi

durumunda karşılıklı yükümlülükler.

 Vergi, resim ve harçlar ile sözlesme ile ilgili diğer giderlerin

kimin tarafından ödeneceği.

 Yapım islerinde is ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi

ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

 Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

 Anlaşmazlıkların çözümü.



Dokümanların Görülmesi Ve Bedeli 
(Md. 28)

 İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz

görülebilir.

 Ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu

dokümanı satın almaları zorunludur.

 Doküman bedeli, basım maliyetini asmayacak ve rekabeti

engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.



İhale Dokümanında Değişiklik 
Yapılması (Md. 29)

 İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik

yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa,

bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla

tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş

yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 İlan yapıldıktan tekliflerin hazırlanmasını veya işin

gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik

hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya

isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale

dokümanında değişiklik yapılabilir.

 Zeyilname; Son teklif verme gününden en az 10 gün

öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde

İhale dokümanı alanların tamamına gönderilir.



 Değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için;

Ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, İhale tarihi bir

defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname

ile ertelenebilir.

 Zeyilname düzenlenmesi halinde; Teklifini bu

düzenlemeden önce vermiş isteklilere tekliflerini geri

çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

 İstekliler; İhale dokümanındaki hususlarla ilgili olarak son

teklif verme gününden, 20 gün öncesine kadar yazılı

açıklama isteyebilirler. Bu tarihe kadar ihale dokümanı

alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 10 gün

öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde

yazılı olarak gönderilir. Açıklama talebinde bulunan

istekli belirtilmez.



Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması(Md. 30)

 Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur.

Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata

esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan

idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından

imzalanır ve mühürlenir.

 Teklif mektupları yazılı ve imzalı olmalı,

 Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul

edildiğinin belirtilmeli,

 Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça

yazılmalı,

 Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı,

 Teklif mektubu, ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle

yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

 Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra

numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.



Başvuru Belgelerinin Sunulması 
(Md. 31)

 Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen

bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci (Teklif

mektubu ve geçici teminat da dahil olmak

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen

bütün belgeler bir zarfa konulur) ve üçüncü

(Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale

saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında

idareye verilir) fıkralarında belirtilen esas ve

usullere uygun olarak idareye sunulur.



 Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.

 İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve

sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü

kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif

geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi      
(Md. 32)



 İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az

olmamak üzere, istekli tarafından verilecek

tutarda geçici teminat alınır. (süresi teklif

geçerlilik süresinden 30 gün fazla olmalıdır.)

Geçici Teminat (Md. 33)



Teminat Olarak Kabul Edilecek 
Değerler (Md. 34)

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet

İç Borçlanma Senetleri(Devlet tahvili, hazine bonosu) ve bu

senetler yerine düzenlenen belgeler.

 İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en

avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat

mektupları; ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe

müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait

teminatlar ise hemen iade edilir.



 İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması

halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif

sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra

iade edilir.

 Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle

değiştirilebilir.

 İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz.



Teminat Mektupları (Md. 35)

 Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının

kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 İhale dokümanında belirtilen Tekliflerin geçerlilik

süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla,

geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif

geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat

mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin

teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi

dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.



Tekliflerin Alınması ve Açılması 
(Md.36)

 Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar

idareye verilir.

 İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek,

hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

 İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre

inceler. 30 uncu (Tekliflerin hazırlanması ve sunulması)

maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir

tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış

sırasına göre açılır.



 İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve

teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne

uygun olup olmadığı kontrol edilir.

 Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici

teminatı usulüne uygun olmayan istekliler

tutanakla tespit edilir.

 İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet

tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan

tutanak ihale komisyonunca imzalanır.



Tekliflerin Değerlendirilmesi 
(Md. 37)

 İhale komisyonunun talebi üzerine idare

tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması

ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net

olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı

olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında

değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer

alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun

hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.



Aşırı Düşük Teklifler 
(Md.38)

 Diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık

maliyete göre Teklif fiyatı aşırı düşük olanları

tespit eder. Bu teklifler hemen reddedilmez Teklif

sahiplerinden yazılı açıklama istenir. Açıklamaları

yeterli görülmeyen veya açıklama yapmayan

istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

 Geçici teminatları gelir kaydedilmez.



Yapılan açıklamalar ihale komisyonunca;

a) Seçilen yöntemin ekonomik olması,

b) Kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen ihtiyaç konusunun özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek şartıyla, isteklilerce yapılan

yazılı açıklamaları dikkate alarak, Aşırı düşük teklifleri

değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları

yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan

isteklilerin teklifleri reddedilir.



 Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık

maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük

tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan

en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler

ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede

öngörülen açıklama istenilmeksizin

sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci

maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan

hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin

altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama

istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler

yapmaya yetkilidir.

 İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum

tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.



Bütün Tekliflerin 
Reddedilmesi Ve İhalenin 

İptali (Md.39)
 İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün

teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

 İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere

derhal bildirilir.

 İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi

bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin

talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme

gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.



İhalenin Karara bağlanması ve 
Onaylanması (Md. 40)

37. ve 38. maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale

ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçimi;

Burada iki yöntem kullanılabilir.

 1- En düşük fiyatın esas alınması,

 2- Fiyat dışı unsurların dikkate alınması,



 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına

göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,

maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi

fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki

unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde,

ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya

nispi ağırlıkları belirlenir.

 En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif

olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli

tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da

ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı

takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı

teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.



 İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale

yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları

veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin

tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü

içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça

belirtmek suretiyle iptal eder.

 İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal

edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

 İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan

önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi

isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını

teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına

eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması

durumunda ihale iptal edilir.



Kesinleşen İhale kararının 
Bildirilmesi (Md. 41)

 İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından

onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde

bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza

karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat

adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya

verilmesini takip eden 7. gün kararın isteklilere tebliğ tarihi

sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye

alınmayan veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer

verilir.

 İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi

durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle

bildirim yapılır.

 İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21

inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde

5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme

imzalanamaz.



Sözleşmeye davet (Md. 42)

 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün

tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen

10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi

imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye

12 gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale

sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde

kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup

olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

 43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin

teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde

sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci

fıkra hükümlerine göre yapılır.



Kesin Teminat (Md. 43) 

 Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı

hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla,

sözleşmenin yapılmasından önce ihale

üzerinde kalan istekliden ihale bedeli

üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6

oranında kesin teminat alınır.



Sözleşmenin Yapılmasında İsteklinin             
Görevi ve Sorumluluğu (Md. 44)

 İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi

imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra

geçici teminat iade edilir.

 Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve

hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan

isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare,

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale

yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli

ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme

imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif

sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci

maddede belirtilen 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün

içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi

istekliye tebligat yapılır.

 Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de

sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin

de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.



Sözleşme yapılmasında 
idarenin görev ve sorumluluğu 

(Md.45)
 İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde

sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri

yapmakla yükümlüdür.

 İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde,

istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç

beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile

bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu

takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat

vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye

hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve

ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.



İhalenin Sözleşmeye Bağlanması ve 
Sonuç Bildirimi  (Md. 46 – 47)

 Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile

yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak

girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin

bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale

dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere

tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

 İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme

düzenlenemez.

 İdareler sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 15

gün içinde sonuç bildirimini yapmakla yükümlüdürler.



İhalelere Yönelik Başvurular 
(Md. 54)

 İhale sürecindeki aykırı İhale sürecindeki hukuka aykırı

işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara

uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu

iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu

Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak

şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda

bulunabilirler.

 Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları

Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.



İdareye Şikayet Başvurusu          
(Md. 55)

 Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin

hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin

farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken

tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c)

bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde

ise 10 gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce,

ihaleyi yapan idareye yapılır.

 İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk

ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana

yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi

ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.



 İlan veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler;

En geç ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar

yapılabilecektir.

 İhaleye teklif sunulduktan sonra;

İhale dokümanı ile ilgili şikayet başvurusu yapılamaz.

 İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif

verilmiş olması; Usulüne uygun olarak yapılmış şikayet

başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen

şikayet başvurusunda bulunma hakkını engellemez.



 Şikayet üzerine yapılan incelemede; tekliflerin

hazırlanmasını, işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek

hataların/eksikliklerin bulunması halinde

hataların/eksikliklerin giderilerek bir defaya

mahsus son başvuru veya ihale tarihi ertelenebilir.

 İdare; şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi

yaparak 10 gün içinde bir karar alır.

 Alınan karar; şikayetçi ve diğerlerine karar tarihini

izleyen 3 gün içinde bildirilir.

 İlan/ihale-ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular

dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.



 Sözleşmenin imzalanabilmesi; Kurula başvuru süresi

olan 10 gün geçmesine rağmen; Kurula itirazen şikayet

başvurusunda bulunulmadığının tespiti, İtirazen

şikayet başvurusunda bulunulması halinde; Kurulun

nihai karar vermiş olması, hallerinde sözleşme

imzalanabilir.

 İvedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle

sözleşme imzalanamaz.



Kuruma İtirazen Şikayet 
Başvurusu (Md. 56)

 İdareye tanınan süre içerisinde bir karar alınmaması

durumunda başvuru sahibi tarafından, süresinde alınan

kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru

sahibi/aday/istekli/istekli olabilecekler tarafından

idarece alınan kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde

sözleşme imzalanmadan Kuruma itirazen şikayet

başvurusunda bulunabilirler.

 İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece

şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen

şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı 5 gün içinde

doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.



 İtirazen şikayette bulunanlardan Başvuru bedelinin dört

katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına

Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Başvuru teminatları

kurum hesaplarına yatırılır ve kurum gelirleriyle

ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.

 Kurum itirazen şikayete ilişkin nihai Kararını, İhale işlem

dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen 20 gün içinde

vermek zorundadır. Bu süre Kanun’un 21.Md. (b) ve (c)

bentlerine göre yapılan ihaleler ile, şikayet ve itirazen

şikayet üzerine alınan İhalenin iptal edilmesi işlemine karsı

yapılacak itirazen şikayet başvurularında 10 iş günü olarak

uygulanır.

 Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini

izleyen bes iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve

tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun

internet sayfasında yayınlanır.



Yargısal İnceleme (Md. 57)

 Şikâyetlerle ilgili, Kurum tarafından verilen nihai kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu

edilebilir, bu davalar öncelikle görülür.



İhalelere Katılmaktan 
Yasaklama(Md.58)

 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda

bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya

davranışlarının özelliğine göre, 1 yıldan az olmamak

üzere 2 yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir

sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar

hakkında ise 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar, 2 nci

ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan

yasaklama kararı verilir.



 Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin

şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının

tamamı hakkında sermaye şirketi olması halinde ise

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek

veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra

hükmüne göre yasaklama kararı verilir.

 Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek

veya tüzel kişi olması durumuna göre;

ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu

şahıs şirketi hakkında da,

sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları

kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde

yasaklama kararı verilir.



 Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya

davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün

içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede

yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderilir ve

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale

Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı

olanlara ilişkin siciller tutulur.



İsteklilerin ceza sorumluluğu 
(Madde 59)

 Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra

tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil

veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil

eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel

kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza

Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak

üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda

bulunulur. Verilen yasaklama kararının bitiş tarihini

izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az

olmamak üzere 3 yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan

bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine

katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanırlar.



 Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan

yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme

kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi

izleyen 15 gün içinde Resmî Gazetede

yayımlanmak suretiyle duyurulur.



Görevlilerin ceza sorumluluğu 
(Md.60)

 İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale

işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her

aşamada görev alan diğer ilgililerin; yasak fiil veya davranışlarda

bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya

tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol

açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti

halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası

uygulanır.

 Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza

kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte

tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre

kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya

davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun

kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

 Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca

herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren

bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer

mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz

ve görev alamazlar.



Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 
(Madde 61)

 İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale

işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her

aşamada görev alan diğer ilgililerin; yasak fiil veya davranışlarda

bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya

tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol

açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti

halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası

uygulanır. Tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere

göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya

davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun

kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

 Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca

herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren

bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer

mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz

ve görev alamazlar.



TEŞEKKÜR EDERİM

SAYGILARIMLA.


