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AMAÇ 
 
SUNUMUMDAKİ AMAÇ GENEL OLARAK MAL 
ALIMLARINDAKİ İHALE SÜRECİNİ TANITMAKTIR, 
MEVZUATI ÖĞRETMEK DEĞİLDİR. ÖĞRENME 
BİR SÜREÇ İŞİDİR. UYGULADIKÇA VE 
PROBLEMLERLE KARŞILAŞTIKÇA ÖĞRENME 
GERÇEKLEŞİR…  
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• Satın alınan 
•  her türlü ihtiyaç maddeleri ile  
• taşınır ve taşınmaz mal ve hakları 

ifade eder. 

Mal Alımı Nedir? (4734 K: M.4.) 
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 Sözleşme/Teklif  Türleri 

1) Götürü bedel sözleşme  (Mal Hizmet)  
 

2) Birim  fiyatlı sözleşme (Yapım Mal Hizmet) 
 

3) Münferit sözleşme      
  (Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan  Yapım Mal Hizmet 
ihaleleri için düzenlenir) 
 
* Doğrudan temin sözleşmesi ( bir ihale sözleşmesi değildir) 
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İhalelerde  
Temel 
İlkeler  

Saydamlık  

Rekabet  

Eşitlik 

Güvenirlik  Gizlilik  

Kamuoyu 
denetimi  

İhtiyaçlar uygun 
şartlar  ve 
zamanda 

karşılanmalı  

Kaynaklar 
verimli 

kullanılmalı 

     Uygulama İlkeleri 
   Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md  
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TEMEL İLKE (K:md.5) 

Mal alımları,   
Hizmet alımları  
yapım işlerinin  
bir arada ihale dilebilmesi için aralarında kabul edilebilir 
doğal bir bağlantı olması şarttır. ÖRNEK? 
 Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak,  
 Uygulama Yönetmeliklerinde  yer alan hükümlerin 

uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet 
alımları ile yapım  işleri  

  kısımlara bölünerek ihale edilemezler 
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Temel İhale Usulleri; 
 * Açık ihale usulü   
 * Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  
 
 
*Pazarlık usulü ihale veya  
*Doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. 
 
 
İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilanı ya da davet yapılamaz. 
(EKAP) 
 
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.  

 
 

 
 

        Uygulama İlkeleri  
         (Yapım 4 ve 5.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md)  
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 Tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden (Elektronik İhale Uygulama 
Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde) veya imza karşılığı 
elden yapılır. 

 Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle yapılamaması halinde Kanunun 
65 inci maddesinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.  

 İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta,  
     mektubun  teslim edildiği tarih tebliğ tarihi  
     sayılır.  
 Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ  
     tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün 
     idare tarafından teyit edilmesi zorunludur.  

 
 

    Bildirim ve Tebligatlar 
    (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) 

Not: * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin 26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı RG’de  
yayımlanan  2012/179 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine  2013/DK.D-154 sayılı Kurul 
kararı ile tebligatların “İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim 
edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir. ( RG: ?)  
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Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen 
esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır.  
Pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olması ve 

tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde; 
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana, 
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin 

bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine, 
   tebligat yapılır.  
Doküman posta veya kargo yoluyla da satılacaksa, aday, 

istekli ve istekli olabilecekler tarafından dokümanın satın 
alınmasına ilişkin talepler dışında idare ile yapılacak 
yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. 
 

    Bildirim ve Tebligatlar 
    (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) 
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Mal  Alımı İhalelerinde teknik şartname hazırlanması zorunludur. 
 Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır.  
 Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde  
 İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş. Danışmanlık hizmeti alınarak da 

hazırlatılabilir.  
 Teknik şartnamede ihale konusu işin  
  teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir.   

 
 Teknik kriterler ve özelliklerin;  
 Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması,  
 Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi  
 Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. 
 NEREYE NE YAZILACAĞINI BİLMEK LAZIM.ÖRNEK İ.Ş.7.MD 

Teknik Şartname (Mal 14.md) 

11 



 
 Teknik şartnamede, Alım konusu malın ; 
 Ambalajlanması, etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna   
 Montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parça teminine 
 Teknik yeterliğe ilişkin sunulacak belgelere yönelik düzenleme yapılabilir.  

 
 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, 
 İşin yerine getirilmesi için öngörülen mesleki ve teknik yükümlülükler 
 Yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde,  
 Personel sayısı ve niteliğine yönelik düzenlemelere  yer verilir.  
 

Teknik Şartname (Mal 14.md) 
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 Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında,  
 Yüklenici tarafından üretilecek malın, prototipinin idareye teslimi – idarece 

kabulü – üretimi için düzenleme yapılabilir. 
 Malın ilgili mevzuat uyarınca 
 Teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin  
 Belirli kurallara tabi olması durumunda;  
 idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirmesine yönelik 

yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir. 
 

 TŞ’de;  
 Alınacak malın ambalajlanması etiketlenmesi ile kullanım kılavuzu 
 Montajı, satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına 

yönelik düzenleme yapılabilir.  
 TŞ. İhale Kom. ile muayene ve kabul Kom.ca yapılacak inceleme ve 

değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Teknik Şartname (MY Md:14) 
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Marka veya Model Belirtme (MY:md:14Teb Md:22, 55) 

***2 İSTİSNA*** 
 
 Yedek parça alınması durumunda;  
 Parça alınacak ana malın markası veya modeli belirtilebilir. (Teb md:55)    

 
 İdarelerce işletilen; 
   eğitim ve dinlenme tesisleri,  
   orduevi, askeri gazino, misafirhaneler, 
   çocuk bakımevi, kreş,  
   spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler 
 
Bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı 
Kanunun 22/(d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında;  
marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde 
 marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir. (T: md:22)    13.04.2013 

 TŞ’de  marka, model, patent, vb. tanımlara yer verilemez 
 
 Ancak, ulusal/uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik 

özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde  “veya dengi” 
ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 
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• Alımı öngörülen  malın  ihalesi yapılmadan önce idarece,  
– Her türlü fiyat araştırması yapılarak  
– KDV hariç olmak üzere hesaplanır.  
– Dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.  

• SORU: DOĞRUDAN TEMİNDE??? 
• İhale ve ön yeterlik ilânlarında yaklaşık maliyete  yer verilmez. 

 
• İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

 YAKLAŞIK MALİYET (YM) 

Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında;  
a )işçilik, malzeme vb. hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.  
b) İdare tarafından ihale konusu malın üretimi için yükleniciye verilecek 
malzeme ve ekipmanlar YM hesaplanmasında dikkate alınmaz 
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Yaklaşık maliyet hesabında; 
1) Kamu kurum/kuruluşlarınca belirlenen  birim fiyat ve rayiçler, 
2) Alım konusu malı üreten/pazarlayan kişilerden alınan fiyatlar,  
3) Bütçe Uyg. Talimatı ve Sağlık Uygulama Tebliğinde  bulunan fiyatlar, 
4) İdarece daha önce alınan malların birim fiyatlarının TÜİK endeksleri ile 

güncellenmiş fiyatları,   
5) Piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyatlar,  
6)Yabancı para birimi üzerinden alınan fiyatlar,  
 (TCMB döviz alış veya  çapraz kur esas alınarak hesaplanır)  
 
 YM hesabında bunlardan biri, birkaçı veya tamamı  
      herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilir.  
 

 YAKLAŞIK MALİYET (YM md:7,8) 

İhale tarihine kadar geçen sürede;  YM’in değişikliğe uğramasının 
belirlenmesi durumunda; İhale komisyonu, değişiklik gerekçelerini belirtmek 
suretiyle YM güncelleyebilir.  
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İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları 
ile birlikte açıklar.  

 
 Zamanlaması  
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde,  
son yazılı fiyat teklifler alındıktan sonra,  
 
Diğer usul  ihalelerde ise 
 Teklif alınarak zarflar kontrol edildikten sonra  
 
Teklif zarfları açılmadan ve teklif fiyatları 
açıklanmadan önce yaklaşık maliyet açıklanır. 

 

 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması 

17 

http://images.google.com.tr/imgres?q=Kamu+ihale+kurumu&start=96&hl=tr&gbv=2&biw=1152&bih=641&addh=36&tbm=isch&tbnid=1Z2LKK4ZweIwTM:&imgrefurl=http://www.haberler.com/kamu-ihale-kurumu-ndan-operasyon-aciklamasi-3365770-haberi/&docid=ivF-BvjVcMZ95M&imgurl=http://www.haberler.com/haber-resimleri/770/kamu-ihale-kurumu-ndan-operasyon-aciklamasi-3365770_257_o.jpg&w=300&h=300&ei=3cNlT4XqMcrh4QS8l5GeCA&zoom=1


• Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler,  
• birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir. (Tebliğ m.62.1) 

 
• Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede;  
• istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak 

belirlenir.  
• Ancak aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi; başvuruda 

bulunduğu/teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. (MAİUY m.27/2)  

 
• İhale dokümanında bir belgelendirme kuruluşunun isminin 

belirtilerek bu kuruluşu tarafından düzenlenen kalite veya standarda 
ilişkin belgenin istenilmemesi gerekmektedir. (Tebliğ m. 56.2) 

 İhale Dokümanının hazırlanmasında dikkat edilecek hususular 
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• Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin üzerindeki mal alımı 

ihalelerinde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar 
fiyat avantajı sağlanabilir. (Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal 
alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme 
yapılabilir.) 
 
 

 

 

 

 İhale Dokümanının hazırlanmasında dikkat edilecek hususular 
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EZBERE GEREK YOK !!! 
 

 Yaklaşık maliyete bakılmaksızın her ihalede aday ve 
istekliden zorunlu olarak istenilen belgeler ; 

 Mesleki faaliyet belgesi (kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi)  
Ticaret odası 
 Sanayi odası  
Esnaf ve sanatkâr odası 

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler 
 imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi    
Vekaletname, imza beyannamesi  

 

 İstenecek belgeler (Y: mad:27) 
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İş deneyim belgesi(T mad:54)  

 1- BİAİU  yapılan ihaleler hariç , 
YM, 13/b/2 maddesindeki üst limit tutarına eşit veya 
altındaki mal alım ihalelerinde;  
(YM≤ 213.072.) İş deneyim belgesi  istenilemez  
 

 
 

 2- YM, 13/b/2 maddesindeki üst limit tutarının (YM>213.072 TL) 
üzerinde olan: 
 
 Açık ihale usulü 
 Pazarlık usulü ile ihale  
 YM’ine bakılmaksızın BİAİU  ile yapılan mal alımı 

ihalelerinde  istenilmesi idarenin takdirindedir.   
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 2- YM, eşik değerin  üzerinde olan ihalelerde  (YM >ED) 

 Açık ihale usulü yapılan ,ihalelerde, 
 Pazarlık usulü ile ihalelerde,  
 YM’ine bakılmaksızın yapılan BİAİU  ile yapılan ihalelerde,   
 Ekonomik ve mali yeterlik belgelerinden birinin veya tamamının  istenilmesi 

idarenin takdirindedir. 
  

1-BİAİU  yapılan ihaleler hariç  
YM, eşik değerin altında (976.465 Genel-Katma 
Bütçe/1.539.538 Diğer idareler) olan ihalelerde (YM< ED) 
Ekonomik ve mali yeterlik belgeler istenilemez 
     

Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri (Y mad:27 T mad:54) 

22 



  Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde 
 İş deneyim belgesinin istenilmesi durumunda  
 Kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. 
– Aday ve isteklilerce  bu iki belgeden birinin sunulması yerelidir. 
– İş ortaklıklarında ortakların tamamının bu belgelerden birini  

sunması yeterlidir.  
 

Özel İmalat süreci belgeleri (Y mad:37:40)  

  Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; 
 Makine teçhizat ve ekipman belgeleri (*) 
 Kapasite raporu  
 Kalite yönetim sistem belgesi  
 Çevre yönetim sistem  belgesi 
 İmalat yeterlik belgesi  
 Hizmet yeri yeterlik belgesi   
 Sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında istenebilir.  (T:54/2/e)  
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•  Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında 
•  Deney-analiz-kalibrasyon laboratuarları veya muayene kuruluşları 

tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılmasına ilişkin 
sözleşme tasarısına hüküm konulabilir. 

• Ancak, laboratuar veya muayene kuruluşunun, aday veya isteklinin 
bünyesinde bulunması hususu, yeterlik kriteri olarak öngörülemez. 
HANGİ İLKE İHLAL EDİLMİŞ OLUR? 
 

•  Alımın konusuna göre satış sonrası servis, bakım ve onarım 
hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir.  
 

• İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez.  
 

• İsteklilerden personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, ihaleye katılımda 
yeterlik belgesi olarak istenemez. 
 

 İstenecek belgeler 
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  Üretilen malların piyasaya arz edilmesi   
 

 

 İstenecek belgeler 

 Piyasa arz edilen mallara ilişkin   
 İzin ve satış belgeleri    
 İhaleye katılımda Yeterlik kriteri olarak istenebilir.  
 Bu belgeler yeterlik kriteri olarak istenilmediği durumlarda  
 Muayene ve kabul aşamasında isteneceğine ilişkin 
     TŞ ve İŞ de düzenleme yapılması zorunludur.      

Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede;  
Bu mallardan bir kısmının piyasaya arzı için  

özel bir izin, 
 ruhsat veya  
faaliyet belgesi alınması zorunlu ve;  

Diğer mal kalemleri için bu belgelerin alınması zorunlu değil ise  
Alımların birlikte yapılabilmesi için; Alımlar arasında bağlantı olmalı 
İhalenin kısmi teklife açılması zorunludur. Ör. Farklı lisanslar gerektiren 
akaryakıt türleri için ayrı ihale ya da kısmi teklif  
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• Teklif edilen malın  TŞ ‘de yer alan teknik kriterlere 
uygunluğunu belirlemek amacıyla ; 

• Teklif edilen  ürünün numuneleri,  
• Teknik bilgilerin yer aldığı katalog,  
• Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar  
• İle fotoğraflar  ayrı ayrı veya birlikte istenebilir. 

 
• Numuneye ilişkin düzenleme, ön yeterlik veya idari 

şartnamede yapılır. 
• İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu 

tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir. 

 

 Numune, Katalog Fotoğrafların İstenilmesi (M: m.43, T:m.57) 
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EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİK 
BELGELERİ 

 
MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK 

BELGELERİ 
 
…NELERDİR? 
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    Mali durumu göstermek üzere bankalardan 
temin edilecek belge; 
 Banka referans mektubu. 
 Banka referans mektubu (BRM);  
İlk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. 
 

  
1.Banka Referans Mektubu 

 

BRM de; İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi 
kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı  
esas alınır 
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BRM’yer alan kredi + mevduat toplamı  
1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan 

ihalelerde teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz. 
 
2) BİAİU veya 21 inci maddenin (a) (d) ve (e) bendi 

kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 
15’i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az 
olamaz. 

 
 Kriterler; mevduat ve kredi tutarları toplanabilir. Ya da bir 

veya birkaç banka referans mektubu sunulması yoluyla 
karşılanabilir. 

 
 

  
Banka Referans Mektubu 
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İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait  
 
 a) Yıl sonu bilançosunun ve gerekli bölümleri ile, 

 
  b) Bu belgelere eşdeğer onaylı belgelerin  
  
   her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

 
   *Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 

  
 

   2.Bilanço veya Eşdeğer Belgeler 

Sunulan bilançolarda varsa;  
 
   a) Yıllara yaygın inşaat maliyetleri  
   b) Hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 
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 Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması  
 Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması  
 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük 

olması gerekir.  
 
• Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla kadar 

belgelerini sunabilirler.  
 

• Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
 

• İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir 
önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen 
bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla 
ait belgelerini sunabilirler. 

 

  
 

                  
                   Bilanço veya Eşdeğer Belgeler 
 
 

 1. YIL  2. YIL 
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• ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin düzenlenen 
 

 a) Toplam ciroyu gösteren gelir tablosu 
 b) Taahhüt  altında devam eden/bitirilen mal satışlarına ilişkin 

düzenlenen faturalar  
    
 Her iki belgenin idarelerce istenilmesi zorunludur. 
 Aday veya isteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 
 
 

  
 

3.İş Hacmini Gösteren Belgeler  
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• Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci 
maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, 
toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden,  
 

• Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen 
kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise 
teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir.  
 

• Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
 

  
 

İş Hacmini Gösteren Belgeler  
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• BİAİU  ve Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan 
ihalelerin  

• A)Toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile %35’i aralığında,  
 

• B)Gerçekleştirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise ; 
• YM’in % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar  
•  asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.  

 
• Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. 

 

  
 

 
İş Hacmini Gösteren Belgeler  
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 İş hacmini gösteren belgelerde yer alan kriterler,  
 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, 

ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla kadarki 
belgelerini sunabilirler.  

  Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
 

 

  
 

İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md  

 1. YIL  2. YIL 
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 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı 
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas 
alınır.  
 

 İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde;  
 iş hacmine ilişkin kriterler  
 Her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

 
 Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde;  
 İş hacmine ilişkin kriterler  
 Her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.  

 
 

  
 

İş Hacmini Gösteren Belgeler  36.md  
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• İş deneyim belgesi:  
• Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; bedel içeren, tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılan işlere ilişkin olarak düzenlenir. 
Ayrıca Teknolojik  ürün deneyim belgesi de iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir. 
 

  
 

İş Deneyimini Gösteren 
Belgeler 

 

  Kamu kurumu niteliğindeki   

• Meslek kuruluşları,  Vakıf yükseköğretim kurumları, 
• Özel sektöre gerçekleştirilen işler  ile   
• Alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde   İŞ DENEYİM  BELGESİ düzenlenmez. 

 
  Bu durumda iş deneyimi, 

 yapılan sözleşme ve fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları birlikte sunularak 
belgelenir. 

• Sözleşme eki belgeler ya asıl belge olarak veya örnekleri/nüshaları  

• NOTER, YMM, SMMM, SM veya VERGİ DAİRESİ onaylı suretleri sunulabilir . 

• Bu tür işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz. 
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 Kısmi kabul yapılan alımlarda,  
• İşin bütünü tamamlanmadan iş bitirme belgesi düzenlenmez.  
• Ancak kısmi teklife açık ve Kısımlar farklı yükleniciler tarafından yerine getiriliyor veya 

her bir kısım için ayrı bir sözleşme düzenlenmiş ise;  
• yüklenicilerin kendi kısımlarını tamamlaması halinde o kısmın kesin kabulünün 

yapılmasıyla  halinde iş bitirme belgesi düzenlenir. 

 İş bitirme belgesi; bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve kesin 
kabulü yapılan işler için, işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın 
yükleniciye  iş bitirme belgesi düzenlenir.  

 

  Devredilen işlerde; 
• İşin kesin kabulünün yapılması koşulu ile  devir öncesinde veya sonrasında  
• İlk sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye, iş bitirme belgesi  

verilir 
 

• İş ortaklıklarında  sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin  
– en az % 80’lik kısmında bulunan ortak  iş bitirme belgesi alabilir. 

  
 

İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 
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 Kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işin niteliği gereğince; 
 Birim fiyat üzerinden bağıtlanan  
 Toplam sözleşme tutarı bulunmayan  
 Ancak süresi belli olan  
Bir sözleşme kapsamında yapılan alımlara ilişkin olarak,  
 sözleşme süresi  
 ve bu dönemdeki alımın toplam tutarı esas alınarak  
iş bitirme belgesi düzenlenir. 

 

 Kısmi kabulü yapılan alımlarda, işin tamamı bitirilmeden  
     iş bitirme belgesi düzenlenmez  
 Alt yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemez. 
  Yüklenicilere iş durum belgesi düzenlenemez. 
 Geçici kabule dayanılarak iş bitirme belgesi düzenlenemez. 

 

  
 

İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 
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• İş bitirme belgesinde belge tutarı, alımı 
gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar, herhangi bir 
güncelleştirmeye tabi tutulmadan belirlenir. 
 

•  Yabancı para birimi cinsi üzerinden sözleşme 
imzalanan işlerde; iş bitirme belgesinin tutarında, 
sözleşmenin bağıtlandığı para birimi esas alınır. 
 

• Belgenin düzenlenmesi aşamasında  bu para birimi, 
başka bir para birimi cinsine çevrilmez. 
 

  
 

İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 
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• 31/8/2014 tarihinden itibaren iş deneyim belgelerinin EKAP 
üzerinden düzenlenerek kayıt edilecektir. 

• İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra olup da 1/9/2014 
tarihine kadar EKAP’a kayıt edilmeden düzenlenen iş deneyim 
belgelerinin 1/7/2016 tarihine kadar EKAP üzerinden yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir.  
 

İş deneyim belgelerinin EKAP  üzerinden düzenlenmesi  

 EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim 
belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikleri sürece 1/7/2016 tarihinden sonra  
ilanı veya duyurusu yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için 
kullanılamayacaktır. 

 İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, 
sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim 
belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması gerekmektedir. 
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NE KADARLIK İŞ DENEYİM 
BELGESİ İSTEYECEK İDARELER? 
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• Açık ihale usulü (md:19) 

• Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, 
teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla 
olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda,  

  
 

İş Deneyimini Gösteren Belgeler 
 

• B.İ.A.İ.U.   (MD:20)  
• Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, 
•  YM’in %10’u ile % 40’ı aralığında,  
• idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,  
• iş deneyimini gösteren belgeler istenebilir  
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• İş ortaklığında; 
• Pilot ortak, iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması ve pilot ortağın iş 

deneyiminin diğer ortakların iş deneyimden fazla olması gerekir.  
• Kalan miktar diğer ortaklarca karşılanır.   
• Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar iş deneyim 

belgesi sunmayabilir  

 

  
 

İş Deneyimini Gösteren Belgeler 
 

• Konsorsiyumlarda;  

• Her konsorsiyum ortağının, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği 
kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması 
zorunludur 
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• İş deneyim belgelerinin istenildiği ihalelerde;  
 a- İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan,  
 b- Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlaması şartıyla, 

ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan,  

 mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 

 

  
 

İş Deneyimini Gösteren Belgeler 
 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyim belgesi, Tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde;  Ticaret sicil memurlukları ,YMM , SMMM 
tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır bu ortağın kesintisiz tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip olduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.  
 
Bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir 
tüzel kişiye kullandırılamaz. 
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 Sözleşmenin devri; 
• a) Sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması, 
• b) İhale yetkilisinin yazılı izninin bulunması, 
• c) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması zorunludur. 

 

  
 

Sözleşmenin Devri (T: mad:27)  

 İsim ve statü değişikliği gereğince  yapılan devirler,  
• a) sözleşmenin devri olarak kabul edilmez.  
• b) Ticarî işletmenin adı veya unvanındaki değişiklik, 
•      İşletmenin nev’inde meydana gelen değişiklik anlaşılır. 

Kısmı teklife açık  ve yüklenici ile birden fazla sözleşme yapılan durumlarda;  
 Devreden, sözleşmelerin tamamını veya sözleşmelerden birini bir tek 

istekliye devredebilir.  
 Devir alan, devredenin tüm sözleşmelerini veya sözleşmelerinden birini 

devir alabilir;  birden fazla yüklenicinin sözleşmesini devir alamaz.   
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Akaryakıt Alımları (T: mad:61) 
 

 Akaryakıt ve madeni yağ alımı ihalelerinde,  
      5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat esas alınarak 
  ihale dokümanı hazırlanmalıdır. 
 
 İhale dokümanında, isteklilerin sahip olması gereken lisans türü belirtecektir.  
 Farklı akaryakıt türleri için farklı lisanslar gerektirmesi durumunda;  bu alımlar ayrı 

ayrı ihale yapılabileceği gibi, aynı ihale kısmi teklife açılarak ihale edilebilir. 
 

 Akaryakıt ve madeni yağ alımları aynı ihale kapsamında yapılması halinde; 
      ihalenin kısmi teklife açılması gerekir. 
 Madeni yağ satışı için lisans belgesine ihtiyaç duyulmadığından; 
       madeni yağ alımı ihalelerinde madeni yağ satış lisans istenemez. 
 

 Şartnamelerde fuel-oil türlerinde birim ; (ton veya kilogram),  
Diğer akaryakıtlarda ise (metreküp ve litre) birimleri kullanılır. 
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 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,  
 Fiyat esasına göre belirlenir.  
 Fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlara göre belirlenir. 
 Yerli istekliler/yerli malı lehine fiyat avantajı (%15) uygulanabilir.  

 
 İhale konusu işin özelliğine göre fiyat dışı unsur;  
 işletme ve bakım maliyeti,  
 maliyet etkinliği,  
 verimlilik, kalite ve teknik değer,  
 süre gibi unsurlar olarak belirlenebilir. 

 
 Fiyat dışı unsurlar idari şartnamede açıkça belirtilir. (gerekçeli rapor)  

 * Parasal değerler   *   Nispi ağırlıklar      *  Hesaplama yöntemi 

 

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif 
 Yapım  61.md; Hizmet 60.md; Mal 59.md 
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Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece 
yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. 
Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli 
malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar 
fiyat avantajı sağlanabilir. 

Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, ihalelerde yerli malı teklif 
eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanabilir. 

 Kısmı teklife  açık olan  mal alımlarında  
 Her kısmın aynı kalemi oluşturması durumunda farklı iş  kalemlerine %15’i 

geçmemek üzere farklı  oranlarda fiyat avantajı uygulana bilir   
 Yerli malı teklif etmeyen isteklilerin mal fiyatına, teklif edilen  bedeller 

üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak 
bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 

Yerli Malı  teklif eden lehine Fiyat Avantajı 
Mal 61.md  (19.08.2014 RG:29090) 

 Kurum tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilen  
 Orta ve yüksek  teknoloji sanayi ürünlerini Teklif eden  istekliler  lehine   
 %15 oranını geçmeyecek  fiyat avantajı  sağlanması zorunludur 
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 Mal alımlarında;  Fiyat dışı unsur veya unsurlar,  
 Teklif edilen malın yerli malı olması   
 İş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı  
     fiyat dışı unsur kriteri olarak öngörülebilir. 
 
    *İstekliler tarafından teklif edilen yerli malın; fiyat dışı unsur       
      kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir.  
 
 Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş 

deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir 
değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur. 

 

Tekliflerin Eşit Olması  
(Mal 62.md) 
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 Mal Alımlarında; 
 EAEAT’in fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 

belirlendiği ihalelerde tekliflerin birbirine eşit olması durumunda 
fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
sahibi olarak belirlenir.  

 Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda idari şartnamede yer 
alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif belirlenir. 

 Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda EAEA teklif sahibi, yerli 
malı teklif eden yerli isteklidir.  

 İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla 
isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş 
deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. 
 

 

Tekliflerin Eşit Olması  
( Mal 62.md) 
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    TEŞEKKÜRLER 

52 


	Slayt Numarası 1
	Slayt Numarası 2
	AMAÇ
	Slayt Numarası 4
	 Sözleşme/Teklif  Türleri
	     Uygulama İlkeleri�   Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md �
	TEMEL İLKE (K:md.5)
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	 YAKLAŞIK MALİYET (YM)
	 YAKLAŞIK MALİYET (YM md:7,8)
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Slayt Numarası 19
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21
	Slayt Numarası 22
	Slayt Numarası 23
	Slayt Numarası 24
	Slayt Numarası 25
	Slayt Numarası 26
	Slayt Numarası 27
	Slayt Numarası 28
	Slayt Numarası 29
	Slayt Numarası 30
	Slayt Numarası 31
	Slayt Numarası 32
	Slayt Numarası 33
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	Slayt Numarası 37
	Slayt Numarası 38
	Slayt Numarası 39
	Slayt Numarası 40
	Slayt Numarası 41
	Slayt Numarası 42
	Slayt Numarası 43
	Slayt Numarası 44
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	Slayt Numarası 47
	Slayt Numarası 48
	Slayt Numarası 49
	Slayt Numarası 50
	Slayt Numarası 51
	Slayt Numarası 52

