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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İhalelerde, mal ve hizmet alımında piyasa yöntemi kullanılmaktadır. İhale yönteminde
ihaleye konu olan mal veya hizmetler için alıcılar veya satıcılar arasındaki fiyat rekabetine
göre yapılır. İhaleler kamu ve özel sektörce yapılmaktadır. Ceza ve infaz kurumları da bağlı
olduğu mevzuata göre ihalelerini kendi bünyelerinde yapar.

Günümüzde ihaleler internet yoluyla da gerçekleştirilebiliyor. İhale düzenlemeleri
hem satış hem de alış işlemleri için kullanılmaktadır. Kamu ihale komisyonu (KİK) ihale
konusunda bu işle ilgilenen her kişi ve kuruluşa gerekli bilgileri vermektedir.

Bu modülde ceza infaz kurumlarında yapılan ihalelere ilişkin konuları ilgili mevzuat
kapsamında öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, kanun
kapsamındaki ihale ile ilgili işlemleri açıklayabileceksiniz.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’nu internetten araştırınız.

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu internetten araştırınız ve inceleyiniz.

 İhale Uygulama Yönetmelik’lerini inceleyiniz.

1. KANUN KAPSAMINDA İHALİ İLE İLGİLİ
İŞLER

İhaleler, mal ve hizmet alımında kolaylık ve şeffaflık sağlaması bakımından son
zamanlarda sıklıkla başvurulan bir piyasa yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İhale
yöntemi, ihaleye konu olan mal veya hizmetlerin tahsisinin alıcılar veya satıcılar arasındaki
fiyat rekabetine göre yapıldığı bir sistemi ifade etmektedir.

Bu anlamda ihaleler, en önemli fiyatlama modeli ve dağıtım mekanizmalarından biri
olarak kabul edilebilir. Yöntemin güncelliği ve önemi, kamu ve özel sektörce çok geniş bir
biçimde kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Resim 1,1: İhalelerde şeffaflık

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Milyonlarca liralık ihaleler gerçekleştirildiği gibi, kişilerce de özellikle internetin de
yaygın kullanımı ile her türlü malın alım-satımı, ihale yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.
Bunlara ek olarak, hemen hemen tüm ülkelerde kanunla düzenlenen ve maliye politikasının
bir parçası olan kamu alımlarında; şeffaflık, etkinlik gibi nedenlerden dolayı ihale yöntemi
öne çıkmaktadır.

İhale düzenlemeleri hem satış hem de alış işlemleri için kullanılmaktadır. İhale
piyasası deyimi birçok pazarda görülebilecek ve farklılıklar içerebilecek özelliğe sahiptir.
Kamu ihale kurulu (KİK) ihale konusunda bu işle ilgilenen her kişi ve kuruluşa gerekli
bilgileri vermektedir.

Ülkemizde kamu alımlarını düzenleyen ilk yasal metin Cumhuriyet döneminde
çıkarılan 22.04.1925 gün ve 661 sayılı Müzayede, Münakasa ve İthalat Kanunu’dur. Daha
sonra ise 1934 yılından 1983 yılına kadar yaklaşık 50 yıl yürürlükte kalan 2490 sayılı Kanun
yürürlüğe girmiştir. Kanun katı kuralları nedeni ile zaman içinde istisna taleplerinin
artmasına yol açmış, 1983 yılında ise 2886 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
Kanun kamu alımları konusunda belli yakınmaları gidermek üzere esneklikler getirmişse de;
bu Kanun’dan da yakınmalar artmış ve AB ile uyum gereklerine paralel olarak 2003 yılı
başında yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kanun ile kamu alımları hem kurumsal hem de
kuralsal olarak yeni bir yapı değişikliğine uğramıştır.

4734 sayılı Kanun yürürlüğe girene kadar ortaya çıkan eksiklikler, daha doğrusu risk
unsurları ise genel olarak aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır.

 Kamu idarelerinin hepsinin tek bir ihale kanununda kapsanmamış olması ve
zaman içinde bu idarelerin kendine özgü ihale mevzuatları oluşturması,

 İhale duyurusu yapılmasının tüm ihale yöntemlerinde zorunlu olmaması,
zorunlu olanlarda ise bu sürenin çok kısa tutulmasından kaynaklanan rekabetçi
katılım eksikliği,

 Seçme ve değerlendirme ölçütlerinin önceden ilan edilmemesi ve objektif
olmaması,

 İhalede başarısız olan katılımcıların ihaleyi yapan kamu idaresinin kararı
hakkında bilgilendirilmemesi,

Avrupa Birliği ve Uluslararası ihale uygulamalarına paralel olması amacıyla 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 01.01.2003 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin
gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlemini düzenlemiş iken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamına almıştır.

Bu Kanun’un amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında
bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
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Her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri
bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: Bu Kanun’un uygulanmasında; bahsi geçen
kelimelerin içeriği aşağıda kısaca açıklanmıştır.

 Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve
haklardır.

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

 Yapım: Bina, kara yolu, demir yolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane,
köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme
ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak
ıslahı, taşkın koruma ve dekupaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili
tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre
düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım
işleridir.

 Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

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

 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 ifade eder.

 Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri
veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

 Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

 Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin
aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu ifade eder.

 İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren
tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini ifade eder.

 Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek
kişilerin oluşturduğu tüzel kişilikleri, ifade eder.

 Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.

 İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, ifade eder.

 İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip
kişi veya kurullarını, ifade eder.
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 Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan
aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,
ifade eder.

 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, ifade eder.

 Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve
zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı,
çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dâhil elde edilen verilere
dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya
birkaç çözümü içeren projeyi, ifade eder.

 Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan
arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip
boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği
projeyi, ifade eder.

 Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının
her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, ifade eder.

 İhale: Bu Kanun’da yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale
yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan
işlemleri, ifade eder.

 Teklif: Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ifade eder.

 Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, ifade eder.

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

 Pazarlık usulü: Bu Kanun’da belirtilen hâllerde kullanılabilen, ihale sürecinin
iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik
detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle
görüştüğü usulü, ifade eder.

 Doğrudan temin: Bu Kanun’da belirtilen hâllerde ihtiyaçların, idare tarafından
davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin
edilebildiği usulü, ifade eder.

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

 Kurum: Kamu İhale Kurumunu, ifade eder.

 Kurul : Kamu İhale Kurulunu, ifade etmektedir.

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması
için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
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Yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır, harcamaları mevzuata uygun
gerçekleşmesi hususunda azami dikkat ve özen gösterilecektir.

Kamu alımları her şeyden önce rekabet ve bunu sağlayacak açıklığı (saydamlık)
içermelidir. Bunun anlamı, ihaleye katılanların hepsini kapsayacak şekilde açık ve net
kurallar konulmasıdır. Zorunlu hallerde istisna getirilmesi gerekiyorsa, istisna kuralları ve
uygulamaları da açık olmalıdır.

Kamu alımları için rekabeti sağlayacak saydamlık gerekli şart olmakla beraber yeterli
değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar, kamu alımları için harcanan kaynakların iyi
yönetilmesi gerektiğini, dolayısı ile bu işle uğraşan kurumsal yapıların ve kamu
görevlilerinin mesleki yeterliliklerinin tam olması gerektiğine işaret etmektedir. Bu açıdan
kamu alımları işi basit bir idari işlev olarak değil, kurumun stratejik bir fonksiyonu olarak
görülmelidir.

Resim 1.2: Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri

4734 Say4734 Say ııllıı KamuKamu İİhale Kanunununhale Kanununun
TemelTemel İİlkelerilkeleri

 SaydamlSaydaml ııkk

 RekabetRekabet

 EEşşit Muameleit Muamele

GGüüvenirlikvenirlik

GizlilikGizlilik

 Kamuoyu DenetimiKamuoyu Denetimi

 İİhtiyahtiyaççlarlarıın Uygunn Uygun ŞŞartlarla ve Zamanartlarla ve Zaman ıındanda
KarKarşışılanmaslanmas ıı

 KaynaklarKaynaklar ıın Verimli Kullann Verimli Kullan ıılmaslmasıı
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1.1. Mal Alımı

Mal, satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ifade eder.

Mal ve hizmetlerin alımında aşağıdaki usuller uygulanır. Yaklaşık maliyeti Kanun’da
belirtilen meblağ üzerinden mal ve hizmet alımları için belirtilen parasal limiti aşmayan mal
ve hizmet alımları, komisyon kurulmaksızın, alım yetkilisince görevlendirilecek kişi veya
kişilerce temin edilebilir. Bu bende göre yapılan alımlarda, şartname düzenlenmesi, protokol
yapılması zorunlu değildir.

Yaklaşık maliyeti Kanun’da belirtilen tutarı aşan ihtiyaçların temini, alım yetkilisi
tarafından kurulacak komisyon tarafından yapılır. Bu bende göre yapılan alımlarda idarenin
ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme
yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu alımlarda şartname ve protokol, ihtiyaç duyulması
hâlinde teknik şartname düzenlenir.

Bu madde uyarınca yapılacak alımlarda ilan yapılmaz ve teminat alınmaz. Alımlara
ilişkin olarak protokol düzenlenmesi hâlinde, protokollerin noterce onaylanması ve tescili
zorunlu değildir.

Bazı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan
“Tip Sözleşmeler” kullanılır.

İdarelerce yapılacak sözleşmeler tip sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal
ve hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından
hazırlanması mutat (olağan) olan sözleşmeler de kullanılabilir.

Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin
tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenir.
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar şunlardır:

 İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı

 İdarenin adı ve adresi

 Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi

 Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları

 Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi

 Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve
miktarı

 Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği

 Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline
dâhil olacağı

 Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından
ödeneceği
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 Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek
hizmetlerine ait şartlar

 Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar

 Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar

 İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları

 Gecikme hâlinde alınacak cezalar

 Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında
yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler

 Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

 Yapım işlerinde iş ve iş yerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve
sorumluluğuna ilişkin şartlar

 Sözleşmede değişiklik yapılma şartları

 Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

 Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin
sorumlulukları

 İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu

 Anlaşmazlıkların çözümü

Resim 1.3: İhalelerde sözleşme şartları

Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri,
idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal
veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri
yapılamaz. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde; imalat veya üretim süreci
gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması
şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı
hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilir. Yapım işlerinde yüklenici; iş yerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve
hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre
ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar
geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal
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afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine
kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım
devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

1.2. Hizmet Alımı

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

İdareler bu esas ve usullere göre yapacakları alımlarda ihtiyaçların uygun şartlarla
zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için alım yapılamaz.

Alımı yapılacak mal veya hizmete ilişkin olarak idarece hazırlanmış yaklaşık maliyet
hesap cetveli ile varsa şartname, teknik şartname ve gerekli görülen diğer belgeler bir onay
belgesine eklenir ve bu onay belgesi alım yetkilisi tarafından onaylanır.

Onay belgesinde, alım konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti,
kullanılabilir ödenek tutarı, alımda kullanılacak usul, avans verilecekse şartları gösterilir.

Yaklaşık maliyet, idarece mal ve hizmet alımından önce, bu esas ve usuller
kapsamında yer alan kuruluşlardan alınacak fiyatlar, piyasa fiyatı, varsa geçmiş yıllarda
yapılan alımlara ilişkin fiyatlar baz alınmak suretiyle yapılacak fiyat araştırması sonucunda
katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte
bir hesap cetvelinde gösterilir.

Hizmet alımları için belirtilen parasal limiti aşan mal ve hizmet alımları için kurulacak
komisyon, alım yetkilisi tarafından görevlendirilecek biri başkan, biri işin uzmanı olmak
üzere en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşur. Komisyon eksiksiz toplanır ve kararlarını
çoğunlukla alır. Komisyonun kararları alım yetkilisinin onayı ile kesinlik kazanır.

Mal ve hizmet alımları için belirtilen parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımları,
komisyon kurulmaksızın, alım yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişilerce temin
edilebilir. Bu şekilde yapılan alımlarda, şartname düzenlenmesi, protokol yapılması zorunlu
değildir.

Yapılan alımlarda idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik
şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Gerekli hâllerde şartname
ve protokol hazırlanır, ihtiyaç duyulması hâlinde de teknik şartname düzenlenir. Bu şekilde
yapılacak alımlarda ilan yapılmaz ve teminat alınmaz.
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Alımlara ilişkin olarak protokol düzenlenmesi hâlinde, protokollerin noterce
onaylanması ve tescili zorunlu değildir. Şartnamelerde ve protokollerde bulunması gereken
hususlar mal alımında saydığımız hususların aynısı geçerlidir.

1.3. Yapım ve Onarım

Bina, kara yolu, demir yolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel,
metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj,
enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her
türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük
onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile
benzeri yapım işleridir.

İdareler, kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılamasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı
ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Resim 1.4: Yapım onarım işinden bir görünüm

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri
kısımlara bölünemez.

Yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel
usullerdir. Diğer ihale usulleri kanunda belirtilen özel hâllerde kullanılabilir. Ödeneği
bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

1.4. Kanun Kapsamındaki İdareler

Kamu ihale kanununda aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü
kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri kanun
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hükümlerine göre yürütülür. Bu hükümlere göre idareler ve idarelerin ihale ile ilgili
hükümleri aşağıda yer almıştır.

 Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler
ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişilerdir.

 Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu
iktisadi teşebbüsleridir.

 Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf
yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlardır.

 Doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından
fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve
şirketlerdir.

 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri. Ancak, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip
olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile enerji, su,
ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme
ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

 Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği
işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden
veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831
sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden
ve köylülerden yapılacak hizmet alımlarını kapsar.

 Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde
yürütülmesi gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak,
helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah
malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-
geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile
bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve
hizmetler, devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme,
teçhizat ve sistem alımlarını kapsar.

 Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan
ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı
belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye
piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi
derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının banknot ve
kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımlarını kapsar.

 İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım
işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal
veya hizmet alımlarını kapsar.

 Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz
kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri
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Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi
işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan,
Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden,
akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel
Müdürlüğünden yapacakları alımları kapsar.

 Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-
geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

 Ticari ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya
ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi
veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse
edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli kanunda yer alan
miktarlardaki mal veya hizmet alımlarını kapsar.

 Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak
sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi
kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç
ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama
hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

Genel ve katma bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, belediyeler, kamu iktisadi
kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, sosyal güvenlik kuruluşları Kanun kapsamındadır.
Buna göre Bakanlığımızın genel bütçe ya da 4301 sayılı Kanun’la kurulan ceza infaz
kurumları ile işyurtları kurumunun mal ve hizmet alımları ile yapım işleri de kanun
kapsamına alınmıştır. Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (e)
bendi (Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Kanun
kapsamına giren kuruluşların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları
alımlar) uyarınca Kanun kapsamına giren kuruluşların; ceza infaz kurumları ve tutukevleri
işyurtları kurumlarından yapacakları, mal ve hizmet alımları Kanun kapsamında değildir. Bu
kurumların işyurtlarının ürettiği mal ve hizmet alımlarında 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan usul ve esaslar uygulanacaktır.

1.5. Kanun’un Temel İlkeleri

İdareler, Kamu İhale Kanunu’na (KİK) göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı,
rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla
sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı
ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
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Resim 1.5: TBMM KİK görüşmelerinden bir görünüm

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri
kısımlara bölünemez.

Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale
usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan
işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak,
doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

1.6. İhale Komisyonu

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

Resim 1.6: İhale komisyonunu oluşturan başkan ve üyeler
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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, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İşyurtları kurumu bütçesinden kendilerine ödenek gönderilen taşra teşkilâtları Ceza
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarını İdare, Muhasebe ve İhale
Yönetmeliği’nin 47’nci madde hükümlerini de göz önüne alarak ihale komisyonlarını
oluşturacaklardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İhale komisyonu oluşturunuz.

 Sınıfınızda sembolik olarak bir
başkan ve üyelerden oluşan en az
beş kişi olmak üzere ( üye sayısını
sonuçta tek kişi olmak şartıyla
arttırabilirsiniz) bir ihale komisyonu
oluşturunuz.

 Oluşturduğunuz bu ihale komisyonu
ile öğrenme faaliyetinde gördüğünüz
şekilde sembolik mal ve hizmet
alımları yapınız.

 Mevzuata uygun teklifleri
değerlendiriniz.

 Sınıfınızda oluşturduğunuz ihale
komisyonu ile sınıfınızdaki diğer
arkadaşlarınızdan teklifler alıp
onların mevzuata uygun olup
olmadığını yapınız.

 Mal ve hizmet alım sözleşmesi
yapınız.

 Öğrenme faaliyetinde örneklerini
gördüğünüz mal ve hizmet
sözleşmelerinden birer örnek
yazınız.

 Teslim alma komisyonu oluşturunuz.
 Sınıfınızdaki bazı arkadaşlarınızdan

teslim alma komisyonu oluşturunuz.

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Kanun kapsamındaki ihale işlemlerini
örneklendirerek açıklayabileceksiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri hangi
kanun hükümlerine göre yürütülür?

A. Kamu ihale kanunu
B. Kamu ihale sözleşmesi
C. Kamu ihale mevzuatı
D. İhale uygulama yönetmeliği

2. Kamu ihale kanununda satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz
haklara ne ad verilir?

A. Hizmet
B. Yapım
C. Mal
D. Tedarikçi

3. Kamu İhale Kanunu’nda ihale 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 bilgilere ne
ad verilir?

A. Başvuru belgesi
B. İhale dokümanı
C. Teklif
D. Sözleşme

4. İdareler, Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; aşağıdaki şartlardan hangisine uymaları
gerekmez?

A. Saydamlık, rekabet, eşit muamele,
B. Güvenilirlik, gizlilik,
C. Kamuoyu denetimini,
D. Kaynakların serbest kullanımı

5. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklarda aşağıdakilerinden
hangisinin imzasının bulunması gerekir?

A. Başkan ve üyelerin
B. Mal alınan kişinin
C. İnfaz koruma memurunun
D. Eğitim görevlisinin

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Kamu ihale kanununda bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta ve güzel sanat,
bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz
mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer haklara................................................
adı verilir.

7. Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri,
idarelerce kurulacak en az ……. kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından
yapılır.

8. Genel ve katma bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, belediyeler, kamu iktisadi
kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, sosyal güvenlik kuruluşları
…………………… Kanunu kapsamındadır.

9. İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması
şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli
kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden
sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az . …………sayıda kişiden oluşan
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

10. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı
ve yapım işleri …………………….. ihale edilemez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, ihale usulleri ile
ilgili işlemleri açıklayabileceksiniz.

 İhale usullerini internetten araştırınız.

 Yapılan ihale örneklerini internetten bularak inceleyiniz.

2. İHALE USULLERİ

İhale ile ilgili bir işlem yapılabilmesi için önce ihtiyacın belirlenmesi gerekir.
Belirlenen ihtiyaç üzerine bir teknik şartname hazırlanır ve bunun üzerinden yaklaşık maliyet
hesaplanarak, buna göre ihale usulü tespit edilir.

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, İhalesi yapılacak
her iş için bir işlem dosyası düzenler. 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.

İhale usulünün tespitinde; KİK’in (Kamu İhale Kurumu) her yıl şubat ayında yeniden
düzenleyerek yayınladığı eşik değerler (parasal limitler) göz önüne alınır.

Resim 2.1: KİK amblemi

İhale sürecine genel bir incelemede bulunacak olursak aşağıdaki sıralamayı takip
ettiğini görürüz.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Tablo 2.1:İhale süreci

İhale usulünün belirlenmesi ile de aşağıdaki işlemler sırası ile yapılır.

İİhale shale süürecireci

İİhale Usulhale Usulüünnüün Tespitin Tespiti44

YaklaYaklaşışık Maliyetk Maliyet33

TeknikTeknik ŞŞartnamenin Hazartnamenin Hazıırlanmasrlanmasıı22

İİhtiyachtiyacıın Ortayan Ortaya ÇÇııkmaskmasıı11

İİhale Shale SüürecireciSSüürereçç
AdAdıım Nom No
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USUL Açık İ. Usulü Belirli İstekliler
Arasında İ. Usulü

Pazarlık Usulü

5
İhale Dokümanı Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları İhale Dokümanı

6
İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması

7
İhale Komisyonunun
Kurulması

İhale Komisyonunun Kurulması İhale Komisyonunun
Kurulması

8
İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı İhale İlânı

9
İhale Dokümanının
Görülmesi / Satın
Alınması /Değişiklik ve
Açıklama Yapılması

Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının
Görülmesi / Satın Alınması /
Değişiklik ve Açıklama Yapılması

İhale Dokümanının
Görülmesi / Satın Alınması
/Değişiklik ve Açıklama
Yapılması

10
Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye

Davet ve Tekliflerin Sunulması
Yeterlik Başvurusu,
Değerlendirmesi, Teknik
Görüşme ve Fiyatı da İçeren
Son Tekliflerin Sunulması

11
Tekliflerin
Değerlendirilmesi ve
İhalenin Karara
Bağlanması

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve
İhalenin Karara Bağlanması

Son tekliflerin
Değerlendirilmesi ve İhalenin
Karara Bağlanması

12
İhale Sonucunun
Bildirilmesi ve Sözleşme
Yapılması

İhale Sonucunun Bildirilmesi ve
Sözleşme Yapılması

İhale Sonucunun Bildirilmesi
ve Sözleşme Yapılması

Tablo 2.2:İhale usulleri

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 ve ön
yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer
kişilere açıklanmaz.
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İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik
yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

 Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgeler
şunlardır:

 Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler
 İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu

veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer
belgeleri

 İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili
taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler

 Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgeler
şunlardır:

 İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette
bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan
belgeler

 İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için
son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya
özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında
gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği
idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren
belgeler

 İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme
faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler

 İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için
yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına
ilişkin bilgi ve/veya belgeler

 İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile
işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren
belgeler

 İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine,
teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

 İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu
olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler

 İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu
gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite
kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar

 İdarenin talebi hâlinde doğruluğu teyit edilmek üzere, 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 ilan veya davet belgelerinde belirtilir.
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Yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle
alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya
denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki
istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye
girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın
aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen,
konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat
hükümlerine göre benzer bir durumda olan istekliler

 İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından
dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat
hükümlerine göre benzer bir durumda olan istekliler

 Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş
sosyal güvenlik prim borcu olan istekliler

 Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu olan istekliler

 İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı
kararıyla hüküm giyen istekliler

 İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler
sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen istekliler

 İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiş olan istekliler

 Belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge
verdiği tespit edilen istekliler

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri
veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı
hükümlü bulunanlar

 İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler

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

 İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar
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 İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık
hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim
ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip
oldukları şirketleri için de geçerlidir.

 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.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten
idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet
alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün
olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun
hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik ölçütlerine ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik ölçütler,
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar
içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve
tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer
verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik
özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde "veya dengi" ifadesine yer
verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için tanınan yeterli süre şöyledir:

 Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün
önce,

 Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları,
son başvuru tarihinden en az on dört gün önce,

 Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az yirmi beş
gün önce,
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Resmi Gazete’de en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında
yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara
ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

Eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; ( Eşik değerler her yıl yenilenerek KİK
tarafından yayınlanır)

İhalelere ilişkin duyurular aşağıdaki gibi yapılır:

 Yaklaşık maliyeti altmışaltıbin yüzellidört Türk lirasına kadar olan mal veya
hizmet alımları ile yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk lirasına kadar olan yapım
işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

 Yaklaşık maliyeti altmışaltıbin yüzellidört Türk lirası ile yüzotuzikibin
üçyüzonbir Türk lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile yüzotuzikibin
üçyüzonbir Türk lirası ile birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk lirası
arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on dört gün önce
Resmi Gazete’de ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

 Yaklaşık maliyeti yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk lirasının üzerinde ve eşik
değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile birmilyon yüzikibin
altıyüzyirmiiki Türk lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım
işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmi Gazete’de ve
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, en az birer defa yayımlanmak
suretiyle ilan edilerek duyurulur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak
ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce, diğer usullere
göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale
gününden önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye
çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması hâlinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare
ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın
araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre
ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi
işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak,
uluslararası ilan yapılması hâlinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine on iki gün
eklenir.
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Ortak girişim yolu ile birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya
konsorsiyum (şirketler birliği) 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 belirtir. 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 hâlinde, 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.

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi hâlinde, 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.

İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca
tebliğ edilir.

İhalenin iptal edilmesi hâlinde, 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. İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak
yasaktır:

 Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet
suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya
buna teşebbüs etmek

 İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek
davranışlarda bulunmak
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 Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs
etmek

 Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından
kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekâleten birden fazla teklif vermek

 İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak

Resim 2.2: İhalelerde bazı kurallara uymak

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki
usullerden biri uygulanır.

 Açık ihale usulü

 Belli istekliler arasında ihale usulü

 Pazarlık usulü

2.1. Açık İhale Usulü

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihaleye
katılabilmek için aşağıda bir örneğini göreceğiniz, ihale şartnamesi doldurulur.

İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir.
Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler,
istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.
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Resim 2.3: İhalelerde ihale saati
Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler,

önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak
teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır.
İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan
indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son
tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu
durumda yazılı teklif veremezler.
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Madde I. EK–2

Madde II. AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA
UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

1) I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Bölüm II.2 Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1- İş sahibi İdarenin;
a) Adı:.......................................................................................................................
b) Adresi:..................................................................................................................
c) Telefon numarası:................................................................................................
d) Faks numarası:....................................................................................................
e) Elektronik posta adresi :……………………………….....................................
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı :…………………....................................

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;

a) Adı:.......................................................................................................................
b) Varsa kodu:..........................................................................................................
c) (Fiziki) miktarı ve türü:......................................................................................
d) Yapılacağı yer:.....................................................................................................
e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:......................................................................

Bölüm II.3 Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale.
b) İhalenin yapılacağı adres:......................................................................................
c) İhale tarihi:.............................................................................................................
d) İhale saati:...............................................................................................................
e) İhale komisyonu toplantı yeri:...............................................................................

Madde III. Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:...................................................................
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer…….....................................................
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):....................................................

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli,
ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını
kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin
tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış
beyanını alır.
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4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul
ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer:........................................................................................
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi):.......................................................................
c) Son teklif verme saati (ihale saati):...........................................................................

5.2. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması hâlinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi hâlinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde IV. Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı
6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartnameler*,
c) Sözleşme Tasarısı,
d) İhale Konusu İşin Niteliğine Uygun Olarak Belirlenen Standart Formlar,
e) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
………………………………..
………………………………..

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi hâlinde ortaya çıkacak
sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun
olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.

Tablo2.3 : Örnek açık ihale şartnamesi

*
Gerekli hâllerde projeler de buraya eklenecektir.
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ANKARA SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 44 (KIRKDÖRT) KALEM KURU GIDA
MADDESİ ALIMI İŞİ TİP İDARİ ŞARTNAMESİDİR.

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Bölüm IV.1

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı :Ankara …..Açık Ceza İnfaz Kurumu
b) Adresi :Adalet Mah. Ceza İnfaz Kurumları

Kampusu ……./ ANKARA

c) Telefon numarası :0 312 590 22 00
d) Faks numarası :0 312 612 00 08
e) Elektronik posta adresi :---
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Musa GÜRER - 2.Müdür

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;

a) Adı :Gıda Maddesi Alımı
b) Varsa kodu :----
c) Miktarı ve türü :44 Kalem Kuru Gıda Maddesi
d) Teslim edileceği yer :Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu

Mutfak Ambar Deposu
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler :İdari ve Teknik şartnamede belirtilen

hususlar gereğince.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü :Açık İhale Usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres :Ankara ….Açık Ceza İnfaz

Kurumu
Müdürlüğü ……/ANKARA

c) İhale tarihi :09.01.2008 - Çarşamba
d) İhale saati :14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri:Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı

Salonu
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer :Ankara ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu
Satınalma Bürosu

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:Ankara ………Açık Ceza İnfaz kurumu
Satınalma Bürosu

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250,00 YTL
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4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli,
ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını
kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını
aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere
satılması hâlinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler
arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a) Tekliflerin sunulacağı yer:Ankara ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu

Başkanlığı (Satınalma Bürosu)
b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) :09.01.2008 – Çarşamba
c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 14.0

5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması hâlinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi hâlinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6-İhale dokümanının kapsamı

6.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) İhtiyaç Listesi
c) Teknik Şartname
d) Sözleşme Tasarısı
e) Standart Formlar

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi hâlinde ortaya çıkacak sorumluluk
teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan
teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Tablo2.4 :Örnek uygulamalı açık ihale şartnamesi
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Mal alımının hangi usule göre yapılacağı komisyonca karara bağlanır ve belgelendirilir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu
Kuru Gıda Alımı İşi İhale Komisyonu Başkanlığı

Karar Tarihi : 20/11/2007
Karar No.: 2007/

İHALE KOMİSYONU KARARI

Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu mutfağına 44 (Kırkdört) kalem kuru gıda
maddesi alımı işi ihale komisyonu; ihale komisyon başkanı 2.Müdür ………..başkanlığında
yapılacak olan ihalenin şeklini belirlemek üzere aşağıda isim ve unvanları bulunan üyelerden
müteşekkil olarak toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :
Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampusünde yer alan ceza infaz kurumlarında

bulunan hükümlü /tutuklu ve görevleri başındaki personelin iaşeleri, Sincan Açık Ceza İnfaz
Kurumu tarafından ,kampus mutfağında pişirilmek ve dağıtılmak sureti ile karşılanmaktadır. 2008
yılı Ocak – Haziran ayları arası altı aylık dönemde kampus mutfağında pişirilmek üzere kuru gıda
alımı yapılacağından;

İaşeden faydalananların, mağdur edilmemesi için mal alımının bir an önce yerine
getirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak;

1. İhalenin Kamu İhale Kanun’un 19. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile
gerçekleştirilmesine,

2. Yaklaşık Maliyet göz öne alındığında 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesinin gereğince
ihale tarihinden en az 40 gün önce Resmi Gazete’de yayımlanmak sureti ile ilan yapılmasına,

3. İhalenin 09/01/2008 tarihinde saat 14.00’te yapılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
2.Müdür Muh.Yetkilisi İnf.K.Mem. İnf.K.Mem. Katip

UYGUNDUR. 20/11/2007
İHALE YETKİLİSİ

Kurum Müdürü

Tablo 2.5: Açık ihale komisyon kararı örneği
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Açık ihale ile alınacak mallar için teknik şartname düzenlenir.

……..AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUMUZUN İHTİYACI BULUNAN 44 ( KIRKDÖRT) KALEM
KURU GIDA MADDESİNİN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

GENEL HÜKÜMLER
1. Alınacak gıda maddelerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izni ile üretilmiş olması şartı aranacak

olup, ayrıca mallarda ISO –EN güvencesi ve TSE standartları olacaktır. Ürünün ambalaj üzerine
iliştirilmiş bunlara ait işaretleri idarenin talebi veya şüphesi hâlinde muayene kabul aşamasında
yüklenici firma tarafından ispatlanmak zorundadır ( Ürüne ve imalata ait gıda yeterlilik belgesi ve
gıda üretim sertifikaları, ISO-EN, TSE ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üretim izni vb. belgelerinin
aslı ya da noter tasdikli örneği).

2. Teslim alınacak gıda maddelerinin TSE ve İSO-EN belgeli olması hâlinde dahi idare getirilen emtianın
renk, koku, tat vb. özelliklere baktıktan sonra beğeni kazanması durumunda teslim alacaktır. Gerek
görülmesi hâlinde idare istediği emtianın kimyevi tahlillerini de talep edebilir. Tahlil bedeli
yükleniciye ait olacaktır.

3. İdare tarafından ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin listesini yükleniciye verecek, yüklenici idare
tarafından istenilen em,0tialardan en az 3 (üç) değişik marka, birinci sınıf emtiayı numune olarak 5
(beş) gün içinde idareye getirip, muayene ve kontrol heyetine gösterecek, muayene ve kontrol
heyetinin beğenisini alan emtialar 5 (beş) gün içinde idareye teslim edilecektir. Numune için getirilen
emtianın beğeni kazanmaması durumunda muayene ve kontrol heyeti tarafından getirilen emtia
reddedilmiş sayılacak, reddedilişi tutanağa geçirilecek ve söz konusu tutanak yüklenici tarafından da
imza altına alınacaktır. Bir emtianın 3 (Üç) kez üst üste muayene ve kontrol heyeti tarafından
reddedilmesi durumunda, yükleniciye ihtar çekilmeden sözleşme tek taraflı feshedilerek, kesin
teminatı maliyeye irad kaydedilecek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’u hükümleri gereği yapılacaktır.

4. Emtiaların son kullanma tarihleri gelmeden bozulması veya kullanılamaz duruma gelmesi durumunda,
idarenin yükleniciye bildirime tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yüklenici tarafından yenisi ile
değiştirmek zorundadır. Yüklenici tarafından değiştirilmediği takdirde ihale tek taraflı feshedilecektir.

5. Gıda maddelerinin ambarda düzenli olarak istifi yükleniciye aittir.
6. Alınacak gıda maddeleri idarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici firmaya aylık dilimler hâlinde

bildirilecek; yüklenici firmaya teslim ettiği mal kadar Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce ödeme yapılacaktır.

14- BULGUR: Piyasada bilinen kaliteli mahsul olacaktır. Küflenmiş olmayacak ve kendine has kokusu
dışında koku bulunmayacaktır. Küflü, kokulu lezzetini kaybetmiş olanlar alınmayacaktır. İçinde taş, kum ve
çöp gibi maddeler bulunmayacak, pilavlık bulgur alınacaktır. Taneleri sağlam, temiz bulgura has canlı, sarı
renkte , tat ve kokuda olacak, ekşimiş, acımış, küflenme ve küflenmeden dolayı tadında ve kokusunda bir
değişiklik meydana gelmiş olmayacaktır Nem miktarı en çok % 13 olacak, canlı cansız haşere ve
parazitlerle bunların parçacıkları , yumurtaları bulunmayacaktır. Pişirilerek denenecek, olumlu sonuç alınırsa
kuruma alınacaktır. Satın alınan bulgurun tamamı aynı türden ve cinsten olacaktır. Gıda tüzüğü maddesine
uygun TSE- ISO-EN güvenceli olacaktır. Bozuk ürünler yenisi ile değiştirilecektir. Torbalar üzerinde
imalatçı firmanın adı, adresi, imal ve son kullanma tarihleri belli olacaktır.

15- UN: Beyaz renkli 1.kalitede un olacaktır. Kullanıldığında gevrek olmalı, içinde güve vb. yabancı
maddeler olmamalı, rengi parlak olmalıdır. 50 kg torbalarda safi miktarları üzerinden teslim alınacak boşalan
çuvallar iade edilmeyecektir. Yapılan kontrolde nemli kurtlanmış küflenmiş kullanılmaya elverişli olmadığı
durumunda geri iade edilerek yerine yenisi istenecektir. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit
malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz olacaktır. Unlar polipropilen çuvallara veya içindeki miktarda unu
taşıyabilecek sağlamlıkta jüt kanaviçe, hiç kullanılmamış (yeni), tabi renkte (boyanmamış) gıda
muhafazasına elverişli, koku vermeyen özellikte çuvallara konulacaktır. Çuvalların ağızları en az 4(dört) kg
mukavemetinde eksiz sicim veya poyipropilen veya naylon iplerle yanlardan kulak yapılarak dikilecektir.
Torba ağızları usulüne göre sağlam ve içindeki un ağırlığı ile patlamayacak şekilde kapatılmış olacaktır.
Torbalar delik, yırtık, patlak olmayacaktır. Unlar net 50 (elli) kg’lık ambalajlar hâlinde olacaktır. Ambalajın
üzerinde üretici firma ismi imal ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Gıda tüzüğü maddesine uygun TSE,
ISO-EN güvenceli olacaktır.
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18- KURU FASÜLYE :1. elek, yeni, piyasada bilinen kaliteli mahsul olacaktır Gayet temiz, seçkin ve iyi
pişen (hepsi aynı zamanda pişecek)cinsten olacaktır. Tatsız ve lezzetli olmayanlar alınmayacak, normal pişme
süresinde ezilip dağılmayacak. Kuru fasulyeler; çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku ve
lezzette, canlı-cansız parazitler, bunların aksamı ve ifrazatları olmayacaktır İçinde bulunulan yıl hasat edilmiş
olacaktır.Kuru fasulyeler ile daha önceki yıl veya yıllarda hasat edilen kuru fasulyeler birbirine
karıştırılmayacaktır. Önceden ıslatılmadan normal şartlarda pişirildiğinde bütün kuru fasulyelerin pişme süresi
3,5 (üç nokta beş) saati geçmeyecektir. İrilik ve çeşit bakımından homojen olacaktır. Bayat mat, buruşukluğu
artmış, kendisine özgü renk ve kokusunu yitirmiş olmayacak. Kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri
yuvarlak ve genellikle taneleri büyükçe olacaktır. Yapılan muayenesinde %0.5 fazla taş, kum vs. bulunduğu
takdirde geri verilecek bozuk ürünler yenisi ile değiştirilecektir. 50 kg’lık torbalarda safi miktarları üzerinden
teslim alınacak. Çuvallar geri iade edilmeyecektir. Torbalar üzerinde imalatçı firmanın adı, adresi, imal ve son
kullanma tarihleri belli olacaktır. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince kuru fasulyeleri koruyacak nitelikte
uygun malzemeden yapılmış olacaktır. Torba ağızları usulüne göre sağlam ve içindeki kuru fasulyenin ağırlığı
ile patlamayacak şekilde kapatılmış olacaktır. Torbalar delik, yırtık, patlak olmayacaktır. Torbalar üzerinde
imalatçı firmanın adı, adresi, imal ve son kullanma tarihleri belli olacaktır. Gıda tüzüğü maddesine uygun ISO-
EN ve TSE güvenceli olacaktır.

19- NOHUT: Kuru fasulye efsafından olacaktır. Piyasada bilinen kaliteli mahsul olacaktır. Gayet temiz,
seçkin ve iyi pişen (hepsi aynı zamanda pişecek)cinsten olacaktır. Tatsız ve lezzetli olmayanlar alınmayacak,
normal pişme süresinde ezilip dağılmayacak. Nohutlar; çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku
ve lezzette, canlı-cansız parazitler, bunların aksamı ve ifrazatları olmayacaktır. İçinde bulunulan yıl hasat
edilmiş olacaktır. Nohutlar ile daha önceki yıl veya yıllarda hasat edilen nohutlar birbirine karıştırılmayacaktır.
Önceden ıslatılmadan normal şartlarda pişirildiğinde bütün nohudun pişme süresi 4 (dört ) saati geçmeyecektir.
İrilik ve çeşit bakımından homojen olacaktır. Bayat mat, buruşukluğu artmış, kendisine özgü renk ve kokusunu
yitirmiş olmayacak. Yapılan muayenesinde %0.5 fazla taş, kum vs. bulunduğu takdirde geri verilecek bozuk
ürünler yenisi ile değiştirilecektir., 50 kg’lık torbalarda safi miktarları üzerinden teslim alınacak.Çuvallar geri
iade edilmeyecektir. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince nohudu koruyacak nitelikte uygun malzemeden
yapılmış olacaktır. Torba ağızları usulüne göre sağlam ve içindeki nohut ağırlığı ile patlamayacak şekilde
kapatılmış olacaktır. Torbalar delik, yırtık, patlak olmayacaktır. Gıda tüzüğü maddesine uygun ISO-EN ve TSE
güvenceli olacaktır. Torbalar üzerinde imalatçı firmanın adı, adresi, imal ve son kullanma tarihleri belli
olacaktır.

20- BARBUNYA: Yeni sene mahsulü iri taneli, çabuk pişen cinsten piyasanın en iyi kalitedeki barbunyası
olacaktır. Taşlı, topraklı, küflü, kırıklı olmayacaktır. İçinde çürük, cılız, ıslak, buruşuk taneler ve herhangi bir
yabancı madde bulunmayacaktır. Küf kokmayacaktır. Taş, toprak, kum bulunmamalı taneler iyi pişmeli ve bir
kısım pişmeyen cinslerle karıştırılmış bulunmamalıdır. İnce kabuklu siyah taneler ve herhangi bir yabancı
madde bulunmayacak ambalajı temiz yeni ürüne ait çuvallarda gelmelidir. Pişirilip denenerek alınacaktır.
Yapılan muayenesinde %0.5 fazla taş, kum vs. bulunduğu taktirde geri verilecek bozuk ürünler yenisi ile
değiştirilecektir. Yeni mahsul olup, 50 kg’lık torbalarda safi miktarları üzerinden teslim alınacak. Çuvallar geri
iade edilmeyecektir. Safi miktarları üzerinden alınacaktır. Üzerinde firma adı, standart numarası, ürün yılı ve
net ağırlığı yazılı olacaktır. TSE İSO-EN standartlarına uygun olmalıdır. Pişirilip denenerek alınacaktır.

Tablo2.6 :Teknik şartname örneği
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Satın alınmak istenilen mal ve hizmet için ihtiyaç listesi hazırlanır.

ANKARA ………AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İHTİYAÇ LİSTESİ

SATIN ALINMASI İSTENİLEN MAL VE HİZMETİN

S.NO CİNSİ VE NEVİ MİKTARI
NE İÇİN

İSTENİLDİĞİ

1 AYÇİÇEK YAĞI 22,500 KG KURUM MUTFAĞI
İÇİN2 SALÇA 15,000 KG

3 PİNİK BAL (20 G) 150,000 ADET
4 KONSERVE BEZELYE (Net Kg) 16,000 KG

5
KONSERVE FASULYE ( Net
Kg) 15,000 KG

6 KONSERVE TÜRLÜ (Net Kg) 15,000 KG
7 KURU ÜZÜM 5,000 KG
8 PİKNİK REÇEL (20 G) 150,000 ADET
9 SÜT 1/1 UHT (12'li) 4,000 KOLİ
10 POŞET ÇAY (100'lü) 1,750 PAKET
11 TOZ ŞEKER 25,000 KG
12 ŞEHRİYE 5,000 KG
13 MAKARNA 22,000 KG
14 BULGUR 25,000 KG
15 UN 2,000 KG
16 TUZ 5,000 KG
17 KIRMIZI MERCİMEK 7,500 KG
18 KURU FASULYE 5,000 KG
19 NOHUT 5,000 KG
20 BARBUNYA 5,000 KG
21 KEMALPAŞA 3,000 KG
22 SÜT 1/5 UHT (27'li) 5,000 KOLİ
23 ÇAY 1/1 500 KG

Tablo2.7: İhtiyaç listesi örneği
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Alınan açık ihale kararı için onay belgesi düzenlenir.

ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN
ADI Ankara ………..Açık Ceza İnfaz Kurumu
BELGE TARİH VE SAYISI 11/9/2007

………….AÇIK ÇEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞİN NEVİ \İŞİN NİTELİĞİ Tüketim mal ve malzeme alımları yiyecek - içecek alımları

İŞİN MİKTARI
Ekli lüzum müzekkeresinde belirtilen 44 (Kırkdört ) kalem gıda
maddesi

Yaklaşık Maliyet 807.271,67 YTL (KDV Hariç)

Bütçe Tertibi (varsa) 03–2–4 yiyecek - içecek alımları (bedelen iaşeye dahil)

Avans Verilecekse Şartları Verilmeyecek

İhale Usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü

İlanın Şekli ve Adedi İhale tarihinden en az 40 gün önce Resmi Gazete’de

Ön Yeterlik / İhale Dokümanı
Satış Bedeli

250,00 (İkiyüzelli) YTL

Fiyat Farkı Ödenecekse
Dayanağı Bakanlar Kurulu
Kararı

Ödenmeyecektir.

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumumuz hükümlü / tutukluları ile personel iaşesinde

kullanılmak üzere ekli lüzum müzekkeresinde belirtilen 44 (Kırkdört) kalem gıda maddesi alımı işi
için piyasa araştırması yapmaya Kurum 2. Müdürümüz………….., İnfaz ve
Koruma Memuru ………….ile İnfaz ve Koruma Memuru ………….görevlendirilmiş olup,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale yoluyla satın alınması
ve bedelinin 03-2-4 ekonomik kodundan ödenebilmesi,

Yukarıda belirtilen malın/hizmetin/işin
satınalınması/yaptırılması hususunu onaylarınıza arz
ederim.

UYGUNDUR

11/9/2007 Harcama Yetkilisi

Adı Soyadı : ………… Adı Soyadı : ……….

Ünvanı : Kurum 2. Müdürü Ünvanı : Kurum Müdürü

İmzası : İmzası :

Tablo2.8 : Onay örneği
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Verilen teklifler içinde en düşük olanı tesbit edilir ve o firma ile sözleşme yapmaya
komisyon karar verir.

İHALE KOMİSYONU KARARI†

İhale kayıt numarası* : 2007/196008
İdarenin adı : Ankara ……… Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşin adı : 30.000 Kg Kemiksiz Dana But Eti Alımı
İhale tarih ve saati : 16.01.2008 Çarşamba günü saat 14.00
İhale usulü : Açık İhale (Kamu İhale Kanunu 19. madde)
Toplam teklif sayısı : 4 (Dört)
Geçerli teklif sayısı : 4 (Dört)

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
a) sahibinin adı/ticaret unvanı : ……..GIDA TEM. TAŞ. TUR. İNŞ. İTH. İHR.

SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
b) tutarı : 299.700,00 YTL

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin
a) sahibinin adı/ticaret unvanı : ………….HAY. VE GIDA MAD. SAN. VE TİC.

LTD. ŞTİ.
b) tutarı : 327.000,00 YTL

Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat : 16/01/2008 Çarşamba günü, saat 14.00

İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller
İsteklinin Adı/Ticaret Unvanı Teklif Ettiği Bedel
…………KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 364.500,00
……….TAR.HAY. VE SU ÜRÜN. PAZ. SAN TİC. LTD. ŞTİ. 333.000,00
……………HAY. VE GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 327.000,00
………..GIDA TEM. TAŞ. TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 299.700,00

Ankara ……….Açık Ceza infaz Kurumu ihale komisyonu 2. Müdür …………başkanlığında,
aşağıda ad ve unvanları bulunan üyelerin iştirakleri ile toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

16.01.2008 Çarşamba günü saat:14.00’ te yapılan 30.000 kg kemiksiz dana but eti alımı
ihalesine toplam 4 istekli katılmış olup, dört firmanın da evrakları incelenmiş ve yeterli oldukları
anlaşılmıştır.

Bu nedenle; ihaleye katılıp geçerli en düşük fiyatı teklif eden birinci firma olan ……….GIDA
TEM. TAŞ. TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. nin teklifi olan ve komisyonumuzca
haddi layık bulunan 299.700,00 YTL bedel üzerinden 30.06.2008 tarihine kadar sözleşme
yapılmasına,

† *
Kamu İhale Kurumundan alınacaktır.

Bu karar beş (5) iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanır. Onay, bu belge üzerinde veya başka bir belge ile yapılabilir. .
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Adı geçen birinci firma ile sözleşme imzalanamaması durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 44. maddesi gereği ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin sahibi olan
…………….HAY. VE GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile 327.000,00 YTL bedel
üzerinden 30.06.2008 tarihine kadar sözleşme yapılmasına;

İşbu kararın onay için ihale yetkilisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.18.01.2008

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

2. Müdür İ.K.B.M C.evi Katibi İnf. ve Kor.Mem.
İnf. ve

Kor.Mem.

UYGUNDUR.18.01.2008
Kurum Müdürü

Tablo2.9 :İhale komisyonunun aldığı karar örneği

Mal alınacak firma belirlendikten sonra kanuna uygun olarak sözleşme hazırlanır ve
mal alımı gerçekleştirilir.

Resim 2.4:Kanuna uygun sözleşme
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2.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

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.

Belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme
ölçütlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik
koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli
bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek
şekilde belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme
ölçütlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet
edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az
olması hâlinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi
durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek
suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale
sonuçlandırılabilir.

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü olmasına karşı, belli
istekliler arasında ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirilmesi sonucunda
idarelerce davet edilen isteklilerin teklif verebileceği bir usuldür.

Belli istekliler arası ihale usulü, işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji
gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile
yapım işlerinde uygulanır.



Akış Çizelgesi (Belli İstekliler Arasında İhale )

ADIMLAR
İşin adı, niteliği ve türü verilerek, program dosyası açılır.

İhale yoluyla temin edilecek olan “yapım, hizmet, danışmanlık veya
mal alımı” işinin
burada hesaplanır.

Her türlü yapım işinin yaklaşık maliyetini hesaplamak için

Maliyet veya
yararlanılabilir.

İhaleye çıkılmasını onaylamaya yetkili olan
sunulacak dosyanın gerektirdiği bilgiler olan ve kısaca
“İhalenin Temel Bilgileri”

İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz
Kurumu'ndan

İlan, tip sözleşme, şartname, ... gibi ihale dosyasında gerekli
bilgilerle istenecek standart ve özel belge ve bilgiler burada
belirlenir.

İhale ilanının çıkmasını izleyen 3 gün içinde komisyon
görevlendirilmelidir.

Görevli sekreterya vasıtasıyla, başvuru dosyaları kayıtla
teslim alınır.

Sekreteryada son başvuru saatine kadar biriken dosyalar tutanakla
ihale komisyonuna teslim edilerek değerl

Komisyona gelen zarfların, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup
olmadığı burada incelenir.

İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan
belgelerin ilk kontrolü
Yeterli görülenlere davet yazılır. Davet yazısında dosya
bedeli, dosya satın alma ve teslim yeri belirtilir.

Görevli sekreterya vasıtasıyla, ihaleye teklif dosyaları kayıtla
teslim alınır.
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Akış Çizelgesi (Belli İstekliler Arasında İhale )

AÇIKLAMA
İşin adı, niteliği ve türü verilerek, program dosyası açılır.

İhale yoluyla temin edilecek olan “yapım, hizmet, danışmanlık veya
mal alımı” işinin yaklaşık maliyeti ilgili birim tarafından çıkarılır veya
burada hesaplanır.

Her türlü yapım işinin yaklaşık maliyetini hesaplamak için e-Yapı
veya e-Hak ediş paket programlarından

yararlanılabilir.

İhaleye çıkılmasını onaylamaya yetkili olan ihale yetkilisine
sunulacak dosyanın gerektirdiği bilgiler olan ve kısaca
İhalenin Temel Bilgileri” olarak isimlendirilen bilgiler girilir.

İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale
'ndan ihale kayıt numarası alınmalıdır.

İlan, tip sözleşme, şartname, ... gibi ihale dosyasında gerekli
bilgilerle istenecek standart ve özel belge ve bilgiler burada

ilanının çıkmasını izleyen 3 gün içinde komisyon
görevlendirilmelidir.

Görevli sekreterya vasıtasıyla, başvuru dosyaları kayıtla
teslim alınır.

Sekreteryada son başvuru saatine kadar biriken dosyalar tutanakla
ihale komisyonuna teslim edilerek değerlendirme süreci başlatılır.

Komisyona gelen zarfların, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup
olmadığı burada incelenir.

İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan
belgelerin ilk kontrolü burada yapılır.
Yeterli görülenlere davet yazılır. Davet yazısında dosya
bedeli, dosya satın alma ve teslim yeri belirtilir.

Görevli sekreterya vasıtasıyla, ihaleye teklif dosyaları kayıtla
teslim alınır.

İhale yoluyla temin edilecek olan “yapım, hizmet, danışmanlık veya
ilgili birim tarafından çıkarılır veya

Yapı

ne

olarak isimlendirilen bilgiler girilir.

İlan, tip sözleşme, şartname, ... gibi ihale dosyasında gerekli
bilgilerle istenecek standart ve özel belge ve bilgiler burada

Sekreteryada son başvuru saatine kadar biriken dosyalar tutanakla
endirme süreci başlatılır.

Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup

İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan

Görevli sekreterya vasıtasıyla, ihaleye teklif dosyaları kayıtla



Komisyona gelen zarfların, 4734 sayılı
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup
olmadığı burada incelenir.

İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan
belgelerin ilk kontrolü burada yapılır.

Teklif edilen fiyatlar girilerek ekonomik açıdan
1. ve 2. teklif listelenir.
İhale komisyonu karar tutanağı hazırlanır.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde
ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek
suretiyle iptal eder.

İhale sonucu, onay
teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile
tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

İhale üzerinde kalan istekliye, sözleşmeyi imzalaması
hususu, tebliğ edilir.

Sözleşmenin taraflar
gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan
edilir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra
hazırlanacak "
içerisinde
internet sayfasından Kurum’a gönderilir.

Tablo2.10: KİK belli ist

2.3. Pazarlık Usulü

Aşağıda belirtilen hâllerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

 Açık ihale usulü veya belli istekliler
sonucunda teklif çıkmaması hâli

 Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması
üzerine ihalenîn ivedi olarak yapılm

 Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hâli

 İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu
olmayan nitelikte olması
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Komisyona gelen zarfların, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup
olmadığı burada incelenir.

İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan
belgelerin ilk kontrolü burada yapılır.

Teklif edilen fiyatlar girilerek ekonomik açıdan en ekonomik
1. ve 2. teklif listelenir.
İhale komisyonu karar tutanağı hazırlanır.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde
ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek
suretiyle iptal eder.

İhale sonucu, onay tarihini takip eden 3 gün içinde, ihaleye
teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile
tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

İhale üzerinde kalan istekliye, sözleşmeyi imzalaması
hususu, tebliğ edilir.

Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç 15
gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra
hazırlanacak "İhale Bilgi Formu", en geç otuz gün
içerisinde Kamu İhale Kurumu'nun www.kik.gov.tr adresli
internet sayfasından Kurum’a gönderilir.

10: KİK belli istekliler arasındaki ihale akış çizelgesi

Aşağıda belirtilen hâllerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale
sonucunda teklif çıkmaması hâli

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması
üzerine ihalenîn ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hâli

Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hâli

İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu
olmayan nitelikte olması hâli

Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup

İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan

en ekonomik

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde

tarihini takip eden 3 gün içinde, ihaleye

ca imzalandığı tarihi izleyen en geç 15

adresli

arasında ihale usulü ile yapılan ihale

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması

Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin

İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu
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 İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve
karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte
belirlenememesi hâli

Resim 2.5:Pazarlıkta el sıkışmak

İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk lirasına (1 şubat 2004 tarihinden
itibaren yetmişikimilyardörtyüzdoksandokuzmilyon Türk lirasına) kadar olan mamul
mal, malzeme veya hizmet alımları (Bu rakam her yıl 1 şubat tarihinde Kamu İhale Kurumu
tarafından güncellenmektedir).

(b), (c) bentlerinde (b-bendi- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı
tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c-bendi- Savunma ve
güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması. ) belirtilen hâllerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre
yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

İlan yapılacak hâllerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece
yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse
ilan yapılmayan hâllerde, sadece idare tarafından uygun olarak belirlenen ve ihale
dokümanında belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme
yapılır.

(a), (d) ve (e) bentlerine ( a-bendi- Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale
usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. d- bedi- İhalenin, araştırma ve geliştirme
sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e- bendi- İhale
konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. ) göre
yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme
yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en
uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile
görüşür.
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Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek
isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat
tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

(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 hâlinde ihale iptal edilir.

(f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde
teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması hâlinde, sözleşme yapılması ve kesin
teminat alınması zorunlu değildir.

Pazarlık usulünün (f) bendinde belirtilen parasal limitin nasıl ve ne şekilde
uygulanılacağına ilişkin zorunlu bilgiler şöyledir;

4964 sayılı Kanun’un 14 ncü maddesiyle eklenen f bendi ile idareler malzeme, mal
veya hizmet alımlarını ilan yapmaksızın pazarlık usulü ile karşılayabileceklerdir. Buna göre;

 İdareler yaklaşık maliyeti 82.532.TL tutarındaki mal, malzeme veya hizmet
alımlarını ilan yapmaksızın alabileceklerdir.

 Kanun’un 62 nci maddesi hükümlerine göre; pazarlık 21/f ve doğrudan temin
22/d maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık
toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu
KİK’in uygun görüşü olmadıkça aşılamaz (temsil,ağırlama kapsamında
yapılacak seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) .

 İhale onayının alınmasından sonra ve ilan yapılmadan önce Kamu İhale
Kurumundan ihale kayıt numarası alınır(www.kik.gov.tr adresinden alınabilir).

 Bu kapsamda yapılacak ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi zorunlu
olup, davet edildiği hâlde üç istekli katılmaz ise (örneğin bir istekli katılsa
dahi) ihalenin iptal edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 Bu bent kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi
içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması hâlinde sözleşme
yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

 Mal alımı dışındaki malzeme veya hizmet alımlarında sözleşme yapılması ve
kesin teminat alınması zorunludur. Sözleşmenin şarrtnamede belirtilmiyorsa
notere tescili zorunlu değildir. Sözleşme bedeli üzerinden binde yedi buçuk
oranındaki damga vergisinin yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce
peşin olarak bağlı vergi dairesine veya saymanlığa alındı mukabili yatırılması
gereklidir.

 Pazarlık usulü bir ihale usulü sayıldığından, yukarıda belirtilmeyen ihale
işlemlerinin (onay, ihale komisyonu, şartname gibi) açık ihale usulünde olduğu
gibi ilgili yönetmeliği hükümlerine göre normal yasal prosedüründe ve seyrinde
yapılması gerekmektedir.



 İhale komisyonunun verdiği karar
1.1.2005 tarihinden itibaren damga pulu uygulaması kaldırıldığından, damga
vergisi tutarının 15 gün içinde yüklenici tarafından bağlı vergi dairesine veya
saymanlığa makbuz karşılığı ödenmesi gerekir.

 Mal veya hizmet kabul işlemlerinin kendi kabul yönetmelikleri hükümlerine
göre yapılması gerekir.

Resim 2.6: Yasalar çerçevesinde pazarlık usulü
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İhale komisyonunun verdiği karar binde 4,5 oranında damga vergisine tabidir.
1.1.2005 tarihinden itibaren damga pulu uygulaması kaldırıldığından, damga
vergisi tutarının 15 gün içinde yüklenici tarafından bağlı vergi dairesine veya
saymanlığa makbuz karşılığı ödenmesi gerekir.

Mal veya hizmet kabul işlemlerinin kendi kabul yönetmelikleri hükümlerine

Yasalar çerçevesinde pazarlık usulü

tabidir.
1.1.2005 tarihinden itibaren damga pulu uygulaması kaldırıldığından, damga
vergisi tutarının 15 gün içinde yüklenici tarafından bağlı vergi dairesine veya

Mal veya hizmet kabul işlemlerinin kendi kabul yönetmelikleri hükümlerine
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Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Tip İdari Şartname

I - İHALENİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1- İş sahibi idarenin;

a) Adı:..........................................................................................................................
b) Adresi:.....................................................................................................................
c) Telefon numarası:...................................................................................................
d) Faks numarası:.......................................................................................................
e) Elektronik posta adresi:.........................................................................................
f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı:..................................................................

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;

a) Adı:...........................................................................................................................
b) Yatırım proje no’su / kodu:....................................................................................
c) Miktarı (fiziki) ve türü:...........................................................................................
d) Yapılacağı yer:.........................................................................................................
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler:.....................................................................................

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhale usulü ve ihalenin yapılacağı yer;

a) İhale usulü: Pazarlık
b) İhalenin yapılacağı adres:........................................................................................

Madde 4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini
4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
başvuracak olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:....................................................................
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:.............................................................
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) :...................................................

Tablo 2.11.:Pazarlık usulü ile ilgili tip şartname

Belirlenen ihtiyaç listesinin oluşturulan ihale komisyonu ile hangi usulde
karşılanacağına karar verilir.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara …….. Ceza İnfaz Kurumu
İhale Komisyonu Başkanlığı

Karar Tarihi : 31/01/2008
Karar No. : 2008/

İHALE KOMİSYONU KARARI

Ankara ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu mutfağına 20 (Yirmi) kalem sebze alımı işi ihale
komisyonu; ihale komisyon başkanı 2.Müdür ………..başkanlığında yapılacak olan ihalenin şeklini
belirlemek üzere aşağıda isim ve unvanları bulunan üyelerden müteşekkil olarak toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Ankara Ceza İnfaz Kurumları kampusünde yer alan ceza infaz kurumlarında bulunan
hükümlü /tutuklu ve görevleri başındaki personelin iaşeleri, ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu
tarafından, kampus mutfağında pişirilmek ve dağıtılmak sureti ile karşılanmaktadır. Bu nedenle
kampus mutfağında kullanılmak üzere sebze alımı yapılacağından;

Yaklaşık maliyetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen eşik
değerin altında kaldığı,

İaşeden faydalananların, mağdur edilmemesi için mal alımının bir an önce yerine
getirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak;

4. Yaklaşık maliyet göz önüne alındığında, İhalenin Kamu İhale Kanunu’nun 21 (f) maddesi

gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine,
5. Ön yeterlik değerlendirmesinin 11/02/2008 günü saat 10.30’da, ihalenin ise 11/02/2008

günü saat 11.30 ‘da yapılmasına,
6. Bilinen adreslere ihaleye katılmalarını sağlamak için, ihaleye davet yazısı yazılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

2.Müdür Muh.Yetkilisi İnf.K.Mem. İnf.K.Mem. Katip

UYGUNDUR. 31/01/2008
İHALE YETKİLİSİ

Kurum Müdürü

Tablo 2.12:Pazarlık usulünün belirlenmesine ilişkin yazı örneği
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İhale komisyonu oluşturmak için aşağıdaki şekilde belgelenir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu

Sayı :2008/ 31.01.2008
Konu :İhale Komisyonu Oluşturulması

ANKARA …….AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

Ankara ……………Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlü/tutukluları ile görevi başındaki
personeline yedirilmek üzere 20 (Yirmi) kalem sebze alımı işi için ihale komisyonu, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 6.maddesi gereğince aşağıda isim ve ünvanları bulunan asıl ve yedek
üyelerden oluşturulmuştur.

Gereği rica olunur.
Kurum Müdürü
İhale Yetkilisi

İHALE KOMİSYONU ASIL ÜYELERİ :

1- ………….. 2.Müdür BAŞKAN
2- …………. Muh.Yet. ÜYE
3- ……………….. İnf.K.Memuru ÜYE
4- …………….. İnf.K.Memuru ÜYE
5- ……………. Katip ÜYE

İHALE KOMİSYONU YEDEK ÜYELERİ :

1- ……….. 2.Müdür BAŞKAN
2- ……….. İnf.K.Başmemuru ÜYE
3- ……….. İnf.K.Memuru ÜYE
4- ……….. İnf.K.Memuru ÜYE
5- ……….. İnf.K.Memuru ÜYE

Tablo 2.13: İhale komisyonu oluşturmak için hazırlanan yazı örneği
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Pazarlık usulü ile yapılacak mal alımı için idare ödemenin açıklanabilmesi için onay
belgesi düzenler.

ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN
ADI Ankara ………Açık Ceza İnfaz Kurumu
BELGE TARİH VE SAYISI 10/7/2007

………..AÇIK ÇEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞİN NEVİ ve İŞİN NİTELİĞİ Tüketim mal ve malzeme alımları sebze - meyve alımı

İŞİN MİKTARI
Ekli lüzum müzekkeresinde belirtilen 15 (Onbeş ) kalem
gıda maddesi

Yaklaşık Maliyet 87.480,00 YTL (KDV Hariç)

Kullanılabilir Ödenek Tutarı 94.478,40 YTL (KDV Dâhil)

Bütçe Tertibi (varsa) 03-2-4-01 Yiyecek Alımları (Bedelen İaşeye Dâhil)

Avans Verilecekse Şartları Verilmeyecek

İhale Usulü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 (f) maddesi
gereğince pazarlık usulü

İlanın Şekli ve Adedi İlansız

Ön Yeterlik / İhale
Dokümanı Satış Bedeli 30,00 (Otuz) YTL

Fiyat Farkı Ödenecekse
Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı Ödenmeyecektir.

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumumuz hükümlü / tutukluları ile personel iaşesinde kullanılmak üzere ekli
lüzum müzekkeresinde belirtilen 15 (Onbeş) kalem sebze - meyve alımı işi için piyasa araştırması yapmaya Kurum 2.
Müdürümüz……….., İnfaz ve Koruma Memuru ……….ile İnfaz ve Koruma Memuru ………görevlendirilmiş olup, 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 (f) maddesi gereğince pazarlık usulü yoluyla satın alınması ve bedelinin 03-2-4-01
ekonomik kodundan ödenebilmesi,

Yukarıda belirtilen alın/hizmetin/işin
satın alınması/yaptırılması hususunu
onaylarınıza arz ederim. UYGUNDUR

10/7/2007 Harcama Yetkilisi

Adı Soyadı : …………. Adı Soyadı : ……………….

Ünvanı : Kurum 2. Müdürü Ünvanı : Kurum Müdürü V.

İmzası : İmzası :

Tablo 2.14: Mal alım için çıkarılan onay belgesi örneği
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Mal alımı için yukarıda boşunu gördüğünüz şartname örneği doldurulur açıklamalar
yazılır.

ANKARA SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 20 KALEM
SEBZE ALIMI İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR. (21/F)

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:

a) Adı : Ankara ……….Açık Ceza İnfaz
Kurumu Müdürlüğü

b) Adresi :Adalet Mh…………. Ceza
İnfaz Kurumları Kampusü

………./ANKARA
c) Telefon numarası : 0 312 289 50 00
d) Faks numarası : 0 312 154 00 08
e) Elektronik posta adresi : -
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : 2.Müdür

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu malın;

a) Adı : Yiyecek Alımı
b) Varsa kodu : -
c) Miktarı ve türü : 20 kalem sebze alımı

S.NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİMİ

1 SALATALIK 2.000 KG

2 MAYDONOZ 700 ADET

3 DOMATES 4.000 KG

d) Teslim edileceği yer :……… Açık Ceza İnfaz
Kurumu

Mutfağı Ambar Memurluğu
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

a) İhale usulü :Pazarlık Usulü 21 (f)
b) İhalenin yapılacağı yer (adres) : Adalet Mh. Ceza

İnfaz Kur. Kampusü
………./ANKA

RA
Madde 4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : ………Açık Ceza İnfaz Kurumu
Satın Alma Bürosu

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu
Satın Alma Bürosu

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 50,00 (Elli) YTL

Tablo 2.15 :Şartname ile ilgili bilgileri içeren örnek
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İhaleye katılabilmek için ilgili kişi yada kuruluşlara teklif vermeleri için davet
yazılabilir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara ……….Açık Ceza İnfaz Kurumu

İhale kayıt numarası : 2008/

SAYI : 2008/
KONU : Teklif vermeye davet

Bu mektup 05/04/2008 tarihinde tarafınıza elden tebliğ edilmiştir.

Sayın : ……….SEBZE MEYVE GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Nu:1 Ulus /ANKARA

13 Kalem sebze alımı işine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda
yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle alım yapılacaktır. İhaleye ilişkin ihale
dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye katılmak
için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız yeterlik başvurunuzu en geç 09/05/2008 tarihi
saat 11.00’ e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Adres : ………Açık Ceza İnfaz Kurumu
Adalet Mah.Ceza İnfaz Kurumları Kurum Müdürü

/ANKARA

Tel : 389 50 00
Faks : 154 00 08

Tablo 2.16:Teklif vermek için yazılan davet örneği
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İhaleye katılabilmek için ilgililer yapılacak sözleşmeden önce aşağıdaki belgeleri
hazırlamak zorundadırlar.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıtları

2. Yazımıza istinaden vergi dairesine yatırılan ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi
makbuzlarının asılları

3. İlgili ticaret odasından alınacak ihale durum belgesi (10.madde g bendi)

4. S.S.K. prim borcu yoktur belgesi

5. Vergi borcu yoktur belgesi

6. İlgili ticaret sicil memurluğundan alınacak 10. maddede belirtilen a ve b bendi ‘iflas ve
kongardato’ durumu belgesi

7. Kesin teminat (teklif edilen bedelin en az %6’ sı oranında)

Tablo 2.17: Sözleşme belgeleri dokümanı
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İhaleye katılmaya yeterli görüldüğünde ilgili kişi yada kurumlar aşağıdaki belgeleri
hazırlamak zorundadırlar.

YETERLİKTE ZORUNLU BELGELER

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile,
elektronik posta adresi

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış, ticaret

ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret

ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması hâlinde, noter tasdikli imza beyannamesı
b) Tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik edien belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4) Vekaleten ihaleye katılma hâlinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5) Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ihale dokümanının satın
alındığına dair belge

6) Yerli istekli olduğuna ilişkin mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen
belgeler, gerçek kişi ise nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişi ise şirket merkezinin bulunduğu yeri
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge

7) Birim fiyat teklif mektubu
8) Birim fiyat teklif cetveli
9) 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde olmadığına dair taahhütname

10) Ortaklık hisse beyanı
11) Teklif edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat mektubu
12) Başvuru mektubu

Tablo 2.18: Teklif vermeye yeterli görüldüğünde hazırlanan belgeler dokümanı
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İhale sonucunda mal alınmasına karar verilen kişi yada kuruluşa sözleşme için davet
mektubu gönderilir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara …….. Açık Ceza İnfaz Kurumu

İhale kayıt numarası* : 2008 / 14652
SAYI : 2008/

KONU : Sözleşmeye davet

İhalenin onaylandığı tarih : 13.02.2008

Bu mektup 19.02.2008 tarihinde tarafınıza elden tebliğ edilmiştir.

………..SEBZE MEYVE GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sayın Posta Cad. T…… Sok. Nu:../b ULUS / ANKARA

İLGİ :12/02/2008 tarihinde, 1 sıra numarası ile kayda alınan ihale teklifiniz.

5 kalem meyve alımı işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren
en geç on (10) gün içinde ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin
son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair
belgeler ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek ve gerekli olan diğer
işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız
gerekmektedir. Karar tarafınıza elden tebliğ edilmediği takdirde, bu mektubun postaya
verildiği tarihi izleyen yedinci (7) gün‡ kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.
Sözleşme yapma süresi içinde malın teslim edilmesi halinde kesin teminat verilmesi ve
sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

İdare Yetkilisi
……………

Kurum Müdürü
İmza

Tablo2.19: Sözleşmeye davet örneği

Alınacak bütün mallar için teknik şartname hazırlanır.
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ANKARA ……….AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 20 KALEM SEBZE ALIMI İHALESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

1- SALATALIK (Hıyar) :

a) Salatalıklar bütün, sağlam ve temiz olacaktır.
b) Salatalıklar hıyarlar, çürümüş, bozulmuş, yumuşamış, donmuş ve küflenmiş olmayacaktır.
c) Salatalıklar hıyarların üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıkları

bulunmayacaktır.
d) Salatalıklar yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.
e) Salatalıklar anormal dış nem (ıslaklık) bulunmayacaktır.
f) Salatalıklar diri ve acılaşmamış olacaktır.
g) Salatalıklar yeteri kadar olgunlaşmış, ancak çekirdekleri sertleşmemiş olacaktır.

2-MAYDANOZ:

a) Maydanozlar taze görünüşlü, temiz olacak, ıslak olmayacaktır.
b) Yabancı tat ve koku olmayacaktır.
c) Çürümüş küflenmiş, böcek yenikli olmayacaktır.
d) Yenildiğinde kendine has tat, lezzet ve kokuda olacaktır.

3-DOMATES:

a) Domatesler bütün, sağlam ve temiz olacaktır.
b) Domatesler, çürümüş, bozulmuş, yumuşamış, donmuş ve küflenmiş olmayacaktır.
c) Domateslerin üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıkları bulunmayacaktır.
d) Domateslerde yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.
e) Domateslerde anormal dış nem (ıslaklık) bulunmayacaktır.

Tablo2.20: Teknik şartname örneği

2.4. Doğrudan Temin

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

 İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi

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

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

 Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 2009 yılı için
33.076,00 TL, diğer idarelerin 2009 yılı için 11.021,00 TL aşmayan ihtiyaçları
ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve
iaşeye ilişkin alımlar

 (Bu rakamlar her yıl 1 şubat tarihinde Kamu İhale Kurumu tarafından
güncellenmektedir.)

 İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması

 Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan ve acil durumlarda
kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi
alımları

 Uluslararası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili
davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya
yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet
alımları

 4353 sayılı Kanun’un 22’nci ve 36’ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı
uyruklu avukatlardan hizmet alımları

Doğrudan temin usulüne göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik
kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya
kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Doğrudan teminde kanunun temel amacına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, mal ve
hizmet alımları ile yapım islerinin parçalara bölünmemesi şartıyla, idarelerin küçük ölçekli
günlük ihtiyaçlarını karşılamaları imkânı sağlanmış olup, Kamu İhale Tebliği’ne göre,
güncellenen tutarı asmayan özellikle kırtasiye, elektrik malzemeleri gibi küçük bakım
onarım işlerinin yapılmasında kolaylık sağlamak üzere ihtiyaçların;

Kanun’un 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara
uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurulmadan, Kanun’un
10 uncu maddesinde sayılan yeterlik ölçütlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
ihtiyaçlar temin edilir.

Ancak, ihtiyaçların niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu
kurulması, isteklilerden belirli yeterlik ölçütlerinin aranması ile şartname ve sözleşme
düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir.

Doğrudan temin usulü ile mal alımında yapılacak ilk işlem hangi mala ihtiyaç
olduğunu tespit etmek için lüzum müzekkeresi düzenlenir.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara ……… Açık Ceza İnfaz Kurumu

LÜZUM MÜZEKKERESİ

ANKARA ………AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin satın alınması gerektiğini
takdirlerinize arz ederim.

………..
Ambar Memuru

26/2/2009
………….

Kurum Müdür V.
Harcama Yetkilisi

Tablo2.21 :Lüzum müzekkeresi örneği
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Görevlendirilen kişiler tarafından alınacak mal için fiyat araştırması yapılır.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara ……..Açık Ceza İnfaz Kurumu
FİYAT ARAŞTIRMASI

Ankara …….Açık Ceza İnfaz Kurumumuz harcama yetkilisince, fiyat araştırması yapmak
üzere görevlendirilmemiz nedeniyle aşağıda cins ve miktarı belirtilen emtiaların KDV hariç olarak
beher fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

…………………..
Kurum 2. Müdürü İnf .Kor.Memuru

29.

S.NO
SATIN ALINACAK MALIN
CİNSİ VE NEVİ

MİKTAR
I

BİRİM
FİYATI
(KDV
Hariç)

TUTARI

1
HAZIR URFA KEBABI (Şartnameye
uygun) 0 KG

2

3

İHALE ŞARTLARI

TOPLAM :

KDV
:

GENEL
TOPLAM :

1-Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii olup, bütün işlemler bu
yasa hükümlerine göre yürütülür.
2-İstekte bulunulan malzemelerin Türk Standardı var ise mutlaka TSE ve TSEK
belgeleri olan markalar için teklifte bulunacaktır.
3-Türk Standardı olmayan malzemeler örnek numuneler ve özelliklere uygun
teklifte bulunulacak, değişik malzeme teklifinde bulunulmayacaktır.
4-Açık adres, kaşe, imza olmayan ve silinti kazıntı olan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
5-Teklifler teklif tarihinden itibaren 15(onbeş) gün opsiyonlu olacak ve istekliler
bu süre içinde teklifleri ile bağlı kalacaklardır.

6-Kamu ihale üst kurulunca satın alınacak mal üzerinden binde 7,5
damga vergisi kesilecektir.
7-Malzemeler sözleşmeyi müteakip ilgili olduğu ambara veya mübayaa
görevlimize teslim edilecektir. Ambarlarımıza teslim edilen malzemeler için hiçbir
surette nakliye ücreti talep edilmeyecektir.
8-Bu teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar Ankara
Mahkemelerinde ve 4734 sayılıKamu İhale Kanunu’nun hükümleri dairesinde
çözümlenir.
9-Ödemeler, yüklenici firmanın banka hesabına aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

TEKLİF VERENİN ADI
SOYADI FİRMA
KAŞESİ
VE İMZASI

Tablo2.22 :Fiyat araştırma belgesi



59

Tablo 2.23: Yaklaşık maliyet hesaplama tablosu

Piyasadan araştırılan fiyatlara göre yaklaşık maliyet hesabı çıkarılır.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara ……… Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
YAKLAŞIK MALİYET İCMALTOBLOSU

Ankara …… Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda mutfağında tutuklu ve hükümlülere yedirilmek üzere aşağıda cins ve
miktarları belirtilen malzemelerin alımı için, piyasadan alınan tekliflere göre aşağıdaki yaklaşık maliyet icmal tablosu çıkarılıp
imza altına alınmıştır. 23/03/2009

SIRA
NO

CİNSİ MİKTARI
DÖRT YOL ET TAVUK ET DÜNYASI

YAKLAŞIK
MALİYETBirim fiyat

(KDV Hariç)
Tuturı Birim fiyat

(KDV Hariç)
Tutarı

1
HAZIR URFA KEBABI
(Şartnameye uygun)

10
5.20 50.20 7.90 70.90 0.00

2

3

4

5

0.00 0.00 TOPLAM 0.00
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Doğrudan temin usulü ile yapılacak mal alımı için aşağıda örneğini göreceğiniz onay
alınır.

ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI Ankara ……… Açık Ceza İnfaz Kurumu
ANKARA ………. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞİN NEVİ Yiyecek içecek ve yem alımları

İŞİN NİTELİĞİ

Yiyecek alımları (bedelen iaşe
dâhil)

İŞİN MİKTARI Ekli lüzum müzekkeresindeki 1(Bir) kalem
malzeme

Yaklaşık Maliyet 10.941,00 TL (KDV Hariç)

Bütçe Tertibi (varsa)
3.2.4.1 Yiyecek alımları (bedelen
3.2.4.2 iaşe dâhil)

Avans Verilecekse Şartları Verilmeyecek
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22(d)
Maddesi uyarınca

İhale Usulü

Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı
Bakanlar Kurulu Kararı

Verilmeyecektir.

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumumuz mutfağında tutuklu-hükümlülere yedirilmek üzere
ekli lüzum müzekkeresinde belirtilen 1(Bir) kalem mal alımı işi için piyasa araştırması yapmaya
Kurum 2. Müdürümüz ……….ve İnf. Kor. Memuru……..,İnf. Kor. Memuru…….. görevlendirilmiş
olup, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 22 (d) maddesi gereği doğrudan temin yoluyla sözleşme
yapmadan alınmasına ve bedelinin 03-2-4-01 ekonomik kodundan ödenebilmesi emirlerinize arz
olunur.

ONAY

Yukarıda belirtilen
malın/hizmetin/işin satın alınması
yaptırılması hususunu onaylarınıza arz
ederim. UYGUNDUR

17/3/2009

17/3/2009 Harcama Yetkilisi

Adı
Soyadı : Adı Soyadı :
Ünvanı
:

Kurum
2.Müdürü Ünvanı : Kurum Müdürü

Tablo 2.24 :Onay belgesi örneği
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Alınan malın istenilen nitelikte ve kalitede olduğunu tespit etmek için muayene ve
kabul heyeti inceleme yaparak oy birliği ile karar alırlar ve bir tutanak oluşturarak
imzalarlar. Muayene ve kabul heyetinin olumlu kararı üzerine mal alım işlemi gerçekleşmiş
olur.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu
MUAYENE VE KABUL HEYETİ KARARI

SATIN ALINAN MALIN

S.N
O

C İ N S İ MİKTARI BİRİMİ

1
HAZIR URFA KEBABI (Şartnameye
uygun) 0 KG

2

3

Ceza infaz kurumumuz mutfağında kullanılmak üzere yukarıda cins ve miktarı belirtilen
malzemelerin istenilen nitelik ve kalitede olduğuna teslim alınmasında bir sakınca bulunmadığına
oybirliği ile karar verilmiştir.

MUAYENE VE KABUL HEYETİ
BAŞKANI

KURUM DOKTORU

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

Tablo 2.25: Muayene ve kabul heyeti kararı örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, İhale usulleri ile ilgili işlemleri
yapabileceksiniz..

İşlem Basamakları Öneriler

 Alımı yapılan mal ve hizmetin
şartnameye uygunluğunu tespit ediniz.

 Öğrenme faaliyetindeki şartnameyi
yeniden inceleyerek ona uygun yeni
bir şartname sınıfınızda
hazırlayabilirsiniz.

 Tutanak tutunuz.
 Alınan malların şartnameye uygun

olduğunu bildiren bir tutanak
hazırlayınız.

 Malın depo girişlerini yapınız.

 Malın cinsini , kalitesini ve sayısını
yazarak bir depo giriş fişi
oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz
depo giriş fişine tarih yazmayı ve
imza atmayı unutmayınız.

 İlgili birimlere ihale ile ilgili bilgi
veriniz.

 Alınacak mal ve hizmetin veya
yapım onarım işinin hangi ihale
usulü ile yapılacağını belirleyip
bunu bir yazı ile ilgili birimlere bilgi
verebilirsiniz.

 İhale evraklarını dosyasına
yerleştiriniz.

 İhale ile ilgili bütün işlemler
bittikten sonra o ihale ile ilgili bütün
evrakları tarih ve işlem sırasına
dikkat ederek bir dosyaya
yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle
alınanlarda gerçek kişinin hangi meslekten olma şartı aranır?

A. Muhasebeci
B. Mühendis, Mimar
C. İnfaz koruma memuru
D. İdareci

2. Aşağıda sayılanlardan hangileri doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar?

A. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler
B. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda

görevli kişiler
C. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini

hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar
D. İhale şartlarına uygun dosya hazırlayanlar

3. İhalelerde uluslararası ilan yapılması hâlinde belirtilen asgari ilan sürelerine kaç gün
ilave edilir?

A. 5 gün
B. 7 gün
C. 12 gün
D. 20 gün

4. İhalelerde hangi fiil veya davranışlarda bulunmak gerekir?

A. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını
etkileyecek davranışlarda bulunmak

B. İhale şartlarına uygun belgeleri hazırlayarak ihaleye katılmak
C. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara

teşebbüs etmek
D. İhaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak

5. İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde hangi usuller
uygulanmaz?

A. Serbest alım
B. Açık ihale usulü
C. Belli istekliler arasında ihale usulü
D. Pazarlık usulü

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

6. Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak
ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce, diğer
usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği
belirlenen adaylara ihale gününden önce davet ………………..mektubu
gönderilmesi zorunludur.

7. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların
bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale……………….. iptal
edilebilir.

8. Açık ihalelerde ilanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin
belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin
ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri
verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir
……………………………..tutanakla tespit edilir.

9. Mal alımının hangi usule göre yapılacağı …………………komisyonca karara
bağlanır ve belgelendirilir.

10. Satın alınmak istenilen mal ve hizmet için …………………… ihtiyaç listesi
hazırlanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin
tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgelere ne ad verilir?

A. İhale dokümanı
B. Başvuru belgesi
C. Ön proje
D. Teklif

2. Bütün isteklilerin teklif verebildiği usul, aşağıdakilerden hangisidir?

A. Açık ihale usulü
B. Doğrudan temin
C. Pazarlık usulü
D. Belli istekliler arasında ihale usulü

3. Alımı yapılacak mal veya hizmete ilişkin olarak idarece hazırlanmış yaklaşık
maliyet hesap cetveli ile varsa şartname, teknik şartname ve gerekli görülen
diğer belgeler bir onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi alım yetkilisi
tarafından onaylanır. Onay belgesinde, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A. Alımın konusu, işin nev’i
B. Niteliği miktarı
C. Yaklaşık maliyeti
D. Ödeme şekilleri

4. Yapılacak ön yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda idarelerce davet edilen isteklilerin
teklif verebileceği ihale usulü aşağıdakilerinken hangisidir?

A. Açık ihale usulü
B. Belli istekliler ihale usulü
C. Pazarlık usulü
D. Doğrudan temin

5. Hangi hâllerde pazarlık usulü ile ihale yapılmaz?

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 öngörülemeyen olayların ortaya çıkması
üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması

C. Tekliflerin zamanında değerlendirilememesi
D. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine

ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması

MODÜL DEĞERLENDİRME



66

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

6. İhaleye çıkılacak bütün alımlarda ……………….. ödeneğin bulunması gerekir.

7. Verilen teklifler içinde en …………….düşük olanı tespit edilir ve o firma ile sözleşme
yapmaya komisyon karar verir.

8. 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.

9. Alınan malın istenilen nitelikte ve kalitede olduğunu tespit etmek için
………………………. muayene ve kabul heyeti inceleme yaparak oy birliği ile karar
alırlar ve bir tutanak oluşturarak imzalarlar. Muayene ve kabul heyetinin olumlu kararı
üzerine mal alım işlemi gerçekleşmiş olur.

10. Doğrudan temin usulü ile mal alımında yapılacak ilk işlem hangi mala ihtiyaç
olduğunu tespit etmek için ……………….. lüzum müzekkeresi düzenlenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP AHAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular Cevaplar

1- A
2- C
3- B
4- D
5- A
6- HİZMET
7- ÜÇ
8- KAMU İHALE

9- BEŞ VE TEK
10- BİR ARADA

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- B
2- D
3- C
4- B
5- A
6- MEKTUBU
7- İPTAL
8- TUTANAKLA
9- KOMİSYONCA

10- İHTİYAÇ

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- B
2- A
3- D
4- B
5- C
6- ÖDENEĞİN
7- DÜŞÜK

8-
UZMANLIK
TEKNOLOJİ

9- MUAYENE ve KABUL
10- LÜZUM

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 4735 sayılı İhale Sözleşmesi Kanunu

 5018 sayılı Satın Alma Kanunu

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

 İhale Uygulama Yönetmelik’leri

 Kamu İhale Mevzuatı

 KİK (Kamu İhale Kurumu) internet sitesi www.kik.gov.tr

KAYNAKÇA


