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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 346SBI030 

ALAN  Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

DAL/MESLEK Tıbbi Sekreterlik 

MODÜLÜN ADI  Satın Alma 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; yürürlükteki yasal mevzuata ve kurumun iĢleyiĢine 

uygun olarak satın alma iĢlemleri hakkında bilgilerin verildiği 

öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Kurum YazıĢmaları Modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Satın Alma ĠĢlemlerini Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile bilgisayar laboratuarı ve / veya sağlık 

kurumunda Kamu Ġhale Kanununa göre satın alma iĢlemlerini 

yapabilecektir.                    

Amaçlar  

1- Kamu Ġhale Kanununa göre Ģartname ve ihale çeĢitlerini 

ayırt edebilecektir. 

2- Kamu Ġhale Kanununa göre ihale süreci iĢlemlerini 

yapabilecektir. 

3- Kamu Ġhale Kanununa göre ihale sonrası iĢlemleri 

yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, sağlık kurumu bilgi sistemi, yazıcı, büro 

malzemeleri 

Ortam: Sınıf, ofis ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet öncesinde öğrencinin hazır bulunuĢluluğu, soru 

cevap, doğru-yanlıĢ v.b. yöntemlerle ölçülecektir. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (Test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

Modül içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz 

bilgileri pekiĢtirecek, uygulama örneklerini gerekli süre içinde 

tamamlayarak etkili öğrenmeyi gerçekleĢtireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının mal ve hizmet alımları süreci, ihtiyacın ortaya 

çıkmasıyla baĢlar. Ancak bu ihtiyaç, idarenin yerine getirmek zorunda olduğu görev veya 

hizmetlerin gerekleri doğrultusunda önceden planlanmıĢ olmalıdır. Bilindiği gibi kamu; 

kurumları diğer temel görevlerinin yanı sıra, ihtiyaçların uygun Ģartlarda, zamanında 

karĢılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla da yükümlüdür. Bu nedenle 

ihtiyaçların doğru tespit edilmesi büyük önem taĢır.  

 

Tespit edilen ihtiyaçların karĢılanmasında hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kamu alımlarında; Ģeffaflık, etkinlik gibi nedenlerden dolayı ihale yöntemi 

tercih edilmektedir. Ġhalelerde; açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulleri temel 

yöntemlerdir. Pazarlık usulü ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karĢılanması ise ancak 

Kanunda belirtilen özel durumlarda mümkündür.  

 

Kamu kurumları alımlarına iliĢkin ihale dokümanlarının hazırlanmasında, yürürlükte 

bulunan en son mevzuat hükümleri doğrultusunda iĢlem yapmaları gerekir.  

 

Bu modül ile ihale iĢlemleri sürecini ve uygulamasını mevzuata uygun Ģekilde 

öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak satın alma iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz yerdeki devlet hastanesinde tıbbi malzeme ihtiyacının nasıl 

tespit edildiğini araĢtırınız, elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarının mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢleri 

faaliyetlerini yaparken uymak zorunda olduğu yürürlükteki yasal mevzuatlar 

nelerdir, araĢtırınız. 

 

1. ĠHALE VE ĠHALE ÇEġĠTLERĠ 
 

Ġhale: Bir iĢi ya da bir malı birçok istekli arasından en uygun koĢullarla kabul edene 

bırakma, eksiltme ya da artırma iĢlemidir.  

 

Ġhale yöntemi: Ġhaleye konu olan mal veya hizmetlerin tahsisinin alıcılar veya 

satıcılar arasındaki fiyat rekabetine göre yapıldığı sistemdir.  

 
Resim 1.1: Ġhale 

 

Ġhale yöntemi devlet tarafından; kamu alımları, savunma ihaleleri, alım ihaleleri, 

kamunun yapım iĢleri, kamu mallarının satımı, hazine ihaleleri, elektrik ihaleleri, frekans 

ihaleleri, özelleĢtirme uygulamaları gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca bu yöntem özel 

sektörde de yapım iĢleri, finansal araçlar, sanat eserleri, antikalar, gayrimenkul,   

mücevherat, balık, çiçek, kullanılmıĢ araba, kitap, uçak vb. iĢlerin alım ve satımında 

uygulanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Genel olarak ihale yöntemi, firmaları daha dürüst ve Ģeffaf olmaya yönelterek 

tüketiciler ve kamu açısından büyük fayda sağlar.   

Ġhale yönteminin baĢlıca avantajları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
 

 ĠĢleyiĢin rekabetçi olmasından dolayı ihaleler, düzenleyene yüksek kazanç 

getirir. 

 Kaynak dağılımında etkinlik sağlar.  

 Ġhale kurallarının düzenleniĢ biçimine göre tekellerin önlenmesi ve küçük 

firmaların desteklenmesini sağlar.  

 Diğer yöntemlere göre Ģeffaf ve adildir.  

1.1. Ġhale ÇeĢitleri 
 

Ġhaleler barındırdıkları özellikler bakımından aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir:  

 

 Katılımcılarına göre ihaleler  

 

Ġhaleler, tüm katılımcılara açık olarak yapılabildiği gibi (Tüm kamuya açık ihaleler) 

yalnızca belirli firmaların katılımına açık olarak da düzenlenebilir. (Davet usulü ihaleler) 
 

 Teklifin yapılıĢ biçimine göre ihale iki Ģekilde yapılır. 
 

 Kapalı teklif usulü ihale: Katılımcılar yalnızca bir teklif yapar. Teklifler 

ihale bittikten sonra açılır ve kazanan açıklanır. 

 Açık teklif usulü ihale: Katılımcılar tekliflerini ihale sürecinde, tüm 

ilgililerin önünde, süreklilik arz eden bir biçimde; artan, azalan ve eĢ 

zamanlı olarak gerçekleĢtirir.  
 

 Konusuna göre ihale iki Ģekilde yapılır. 
 

 Nesne için ödenen fiyata göre ihale: Ġhaleye ödenecek fiyat, her zaman 

onun için verilen teklife eĢit olarak ödenmez. Ödenen fiyatın kazanan 

teklife eĢit olduğu ihalelere ilk fiyat ihalesi, ödemenin ihalede verilen en 

yüksek ikinci teklife eĢit olduğu ihalelere ise ikinci fiyat ihalesi denir.   

 Nesnenin miktarına göre ihale: Ġhale tekli ya da çoklu nesnelerin 

satıĢına yönelik olarak yapılır. Tek nesneli ihalede, yalnızca tek bir nesne 

satıĢa sunulur ve teklifler buna göre yapılır. Çoklu nesnelerin ihalesi ise 

birbirine benzer ürünlerin aynı anda satıĢa sunulmasıdır. Teklifler satın 

alınmak istenen miktar ve fiyatın satıcıya sunulması ile gerçekleĢir. 

Çoklu nesne ihalesi olarak hükümetlerin gerçekleĢtirmiĢ olduğu tahvil ve 

bono satıĢları örnek olarak gösterilebilir. 
 

 Amacına göre ihale iki Ģekilde incelenebilir 
 

 Alım Ġhalesi: Herhangi bir nesne ya da nesnelerin satın alınması 

amacıyla düzenlenen ihaledir. 

 Satım Ġhalesi: Herhangi bir nesne ya da nesnelerin satılması amacıyla 

düzenlenen ihaledir.  
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1.2. Ġhale Yöntemleri 
 

Ġhale yöntemleri dört ana baĢlık altında toplanır:  
 

 Artan fiyat ihalesi 
 

Bu ihalede fiyat teklifleri, eğer bir muhammen bedel ( tahmin edilen bedel) tayin 

edilmiĢ ise teklif söz konusu bedelden baĢlamak üzere, artan bir Ģekilde daha yüksek bir 

teklifin yapıldığı zamana kadar devam eder. Çok nesneli artan ihalede, birden fazla nesne 

aynı zamanda satıĢa sunulur. Fiyatlar her birisi için bağımsız ve artan bir Ģekilde teklif edilir 

ve hiçbir katılımcının nesnelerden herhangi birisine teklif vermediği zamana kadar devam 

eder.  
 

 Azalan tipte fiyat ihalesi  
 

Fiyat yüksek bir seviyeden baĢlatılır, ihaleyi kazananın durduracağı ilk teklife kadar 

düĢürülür ve ilk teklifte ihale sonlanır.  
 

 Ġlk fiyat kapalı teklif ihalesi 
 

Ġhaleye katılanlar kapalı tekliflerini sunarlar. Teklifler yüksekten aĢağı doğru sıralanır 

ve değerlendirilir. En yüksek teklifi veren, teklif fiyatından ihaleyi kazanır.  
 

 Ġkinci fiyat kapalı teklif ihalesi 
 

Ġkinci Fiyat Kapalı Teklif yönteminde ihaleyi en yüksek teklifi veren kazanır; fakat 

ihalede verilen en yüksek ikinci fiyat ödenir.  
 

Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalelerinde aĢağıdaki 

yöntemlerden biri uygulanır. 
 

 Açık ihale usulü. 

 Belli istekliler arasında ihale usulü. 

 Pazarlık usulü. 

 Doğrudan temin usulü. 
 

1.2.1. Açık Ġhale Usulü 
 

4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre açık ihale usulü; Kanun'da ve ihale 

Ģartnamesinde yazılı genel Ģartları taĢıyan herkesin bu ihaleye katılabileceği ve teklif 

verebileceği bir yöntemdir. Açık ihale usulü tanımı ile tekliflerin açık olarak verilmesi değil, 

ihalenin herkese açık olmasını ifade etmektedir.  
 

Ġhaleye, istenilen baĢvuru niteliklerine sahip olan ve usulüne uygun olarak teklif veren 

adaylar arasından, Kamu Ġhale Kanununun 10. maddesinde yazılı yeterlilik değerlendirme 

kriterlerine göre, en avantajlı teklif veren yüklenici saptanarak ihale süreci tamamlanır. 
 

Bu ihale türünde teklifler kapalı zarf içinde hazırlanarak idareye verilir. Ġhale 
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sırasında, istekli ile hiçbir konuda (Fiyat, teknik koĢullar, taahhüdün nasıl gerçekleĢtirileceği, 

vs.) pazarlık yapılmaz. Sadece Kamu Ġhale Kanununun 37. Maddesinde yazılı bazı 

durumlarda isteklilerden yazılı olarak açıklama yapılması istenebilir. 

1.2.2. Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü 
 

4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre belli istekliler arasında ihale usulü; yapılacak 

ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği 

usuldür. ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale 

usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesi bu usule göre 

yaptırılabilir. 
  

Kamu Ġhale Kanununun 10. maddesine uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik 

dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön 

yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koĢullarını sağlayamayanlar yeterli 

kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da 

yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. ĠĢin niteliğine göre rekabeti 

engellemeyecek Ģekilde Kamu Ġhale Kanununun 40. maddesine uygun olarak belirlenen ve 

ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin 

değerlendirilmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ġhaleye davet edilebilecek aday sayısının 

beĢten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde 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 sonuçlandırılır.  

 

Bu yöntem sadece aĢağıdaki durumlarda uygulanır. 

 

 ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi gibi durumlarda,  

 Açık ihale usulünün uygulanamadığı mal alım, hizmet alım ve yapım iĢi 

ihalelerinde. 

 

Kanunda belirtilen bu iki Ģartın birlikte bulunması zorunludur. Ayrıca Kamu Ġhale 

Kanununun 48. maddesinde düzenlenen danıĢmanlık hizmeti ihaleleri de, ancak bu usul 

kullanılarak yapılabilir.  

 

Belli istekliler arasında ihale usulü iki aĢamalı ihale sürecini kapsar. Ġdareler 

Kanununun 10'uncu maddesi hükmü ve ihale uygulama yönetmeliklerindeki düzenlemeleri 

dikkate alarak ihalede istenecek yeterlik belgelerini ve uygulanacak değerlendirme 

kriterlerini ayrıntılı olarak belirler. Daha sonra bu belge ve kriterlerden hangilerinin birinci 

aĢamada, hangilerinin ikinci aĢamada kullanılacağı, ön yeterlik dokümanı ve ön yeterlik ilanı 

ile ihale dokümanı ve davet mektubunda belirtilir. Kanuna göre her iki aĢamada, birbirinden 

farklı veya ortak yeterlik kriterlerinin belirlenmesi de mümkündür. 
 

1.2.3. Pazarlık Usulü 
 

4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 21. Maddesine göre aĢağıda belirtilen hallerde 

pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
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 Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale 

sonucunda teklif çıkmaması. 

 Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 

beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 

çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 

 Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin 

ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 

 Ġhalenin, araĢtırma ve geliĢtirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 

olmayan nitelikte olması. 

 Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin özgün nitelikte ve 

karmaĢık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte 

belirlenememesi. 
 

1.2.4. Doğrudan temin Usulü 
 

Ġhtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın 

görüĢülerek doğrudan temin edilebildiği yöntemdir.  Doğrudan teminde Kamu Ġhale 

Kanunun temel amacına aykırılık teĢkil etmeyecek Ģekilde, mal ve hizmet alımları ile 

yapım iĢlerinin parçalara bölünmemesi Ģartıyla, idarelerin küçük ölçekli günlük 

ihtiyaçlarını karĢılamaları imkânı sağlanmıĢtır. Kamu Ġhale Tebliğine göre, güncellenen 

tutarı aĢmayan özellikle kırtasiye, elektrik malzemeleri gibi küçük bakım onarım iĢlerinin 

yapılmasında kolaylık sağlamak üzere ihtiyaçları doğrudan temin usulü ile karĢılanabilir. 
 

Kamu Ġhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen 

kurallara uyulmaksızın;  
 

 Ġlan yapılmadan,  

 Teminat alınmadan, 

 Ġhale komisyonu kurulmadan,  

 Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu 

bulunmadan, 

 

Ġhale yetkilisince görevlendirilecek kiĢi veya kiĢiler tarafından piyasada fiyat 

araĢtırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Ġhtiyaçların niteliğine göre, ilan yapılması, 

teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerden belirli yeterlik kriterlerinin 

aranması ile Ģartname ve sözleĢme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir.  
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Form 1.1: Doğrudan temin usulü alımlar için piyasa fiyat araĢtırma tutanağı  
 

AĢağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçlar, ilan yapılmadan ve teminat alınmadan doğrudan 

temin usulü ile karĢılanabilir.  
 

 Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğinin 

belirlenmesi durumunda, 

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

durumunda,  

 Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun 

sağlanması için; zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleĢmeye dayalı olarak 

düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleĢmelerle ilk alım 

yapılan gerçek veya tüzel kiĢiden alınması durumunda,  

 Kamu Ġhale Kanununun 22. maddesinin (f) bendinde yer alan hüküm 

çerçevesinde; özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan 

dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan 
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ilaç, aĢı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez,  protez gibi uygulama 

esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, 

test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarında,  

 BüyükĢehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 2010 yılı için 

35.037,00 TL’ni, diğer idarelerin 11.674,00 TL’ni aĢmayan ihtiyaçları ile temsil 

ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaĢeye iliĢkin 

alımlarda,  

 Ġdarelerin ihtiyacına uygun taĢınmaz mal alımı veya kiralanmasında,  

 Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuĢmazlıklarla ilgili 

davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya 

yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet 

alımlarında.  
 

Doğrudan temin usulüyle bir harcamanın gerçekleĢtirilmesi için; 
 

 “Harcama Talep Formunda” istenilen bilgiler tam ve anlaĢılır olarak yazılmak 

suretiyle form düzenlenir ve talep eden tarafından imzalandıktan sonra destek 

birimine teslim edilir. 
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Form 1.2: Harcama talep formu  

 Destek birimi, gelen evrak iĢlemleri çerçevesinde tarih ve sayı vermek suretiyle 

talebin mevzuat ve bütçe değerlendirmesini yapmak üzere formu teslim alır ve 

aĢağıda belirtilen iĢ ve iĢlemleri yapar: 
 

 Talebin, doğrudan temin usulüyle gerçekleĢtirilebilme durumunu ihale 

mevzuatına göre değerlendirilmesi. 

 Talebin yaklaĢık maliyetinin tespit edilmesi, 

 4734/22. maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlarda, yaklaĢık 

maliyete göre parasal limitlere uygunluğunun kontrol edilmesi, 

 4734/22. maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak alımlarda 

“tek kaynaktan temin edilen mallara/hizmetlere iliĢkin form 

(KĠK026.0/M-H)” düzenlenerek gerekçelerinin açıkça belirlenmesi,  
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 Talebin karĢılanacağı bütçe tertibinin tespit edilmesi, 

 Bütçe tertibindeki kalan ödeneğin yaklaĢık maliyete göre 

değerlendirilmesi, 

 ĠĢin gerçekleĢtirilebilme zamanının değerlendirilmesi, 

 Gerekli harcama kayıtlarının yapılması. 

 

Form 1.3: Tek kaynaktan temin edilen mallara iliĢkin form  

 Destek birimince değerlendirilen harcama talebi harcama yetkilisi ve üst 

yönetimin onayına sunulması. 

 Harcama yetkilisi ve üst yönetim, sorumlulukları çerçevesinde harcama talebini 

değerlendirerek, kısmen veya tamamen gerçekleĢtirilmesine veya iptal 

edilmesine karar vermek suretiyle gereği için destek birimine geri gönderilmesi, 

 Ġptal edilen harcama talebi ilgilisine geri gönderilmesi, 

 GerçekleĢtirilmesine karar verilen talepler için onay belgesi düzenlenir ve satın 

alma görevlileri belirlenmesi, 
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 2003/11 numaralı Kamu Ġhale Kurumu Tebliği gereğince onay alınmıĢ harcama 

talebi için, www.kik.gov.tr web sayfasındaki Ġhale Kayıt Formu usulüne uygun 

olarak doldurulduktan sonra kuruma gönderilerek ihale kayıt numarası alınması, 

 Satın alma görevlilerince, piyasa fiyat araĢtırması yapılmak suretiyle istenen 

malzeme teslim alınarak muayene ve kabul iĢlemleri yapılması.  
 

Kesilen fatura ile mal, hizmet veya yapım iĢi teslim alınır. TaĢınır Mal Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda mal ve malzeme alımları için taĢınır iĢlem fiĢi düzenlenir. Teslim 

edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan iĢin muayene ve kabul iĢlemleri, idarelerce kurulacak 

en az üç kiĢilik muayene ve kabul komisyonunca yapılır.( 4735/11-md.) Mal Alımları 

Denetim ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmeliğe göre mal alımı, komisyon kurulmadan idare 

yetkilisince yapılabilir. Bu durumda, TaĢınır ĠĢlem FiĢine idare yetkilisince malın Ģartname 

ve sözleĢme hükümlerine uygun olduğuna dair Ģerh düĢmesi gerekir. Mal veya yapılan iĢ 

yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul iĢlemleri yapılamaz. 

Kabul iĢleminin idarece yapılması halinde, komisyonun hazırladığı muayene ve kabul 

komisyon tutanağı, idarece düzenlenmiĢ belge ile ödeme belgesine bağlanır. 

 

Form 1.4: Muayene ve kabul komisyon tutanağı 

 

 Teslimin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleĢme yapılır. 

 Görevlilerce teslim almaya dair tutanaklar düzenlenir ve fatura ile birlikte 

destek birimine gönderilir. 



 

13 

 

 Alım, taĢınır mallar içeriyorsa ilgililerce tutanak düzenlenmek suretiyle talep 

edene veya muhafaza edilmek üzere depoya teslim edilir. 

 Destek birimince talebe iliĢkin ödeme emri belgesi düzenlenir. Hazırlanan belge 

yetkililerce ön mali kontrole tabi tutularak imzalandıktan sonra hak sahibine 

ödeme yapılmak üzere Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına gönderilir. 

 Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “ Doğrudan temin kayıt formu”, 

temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar, usulüne uygun olarak ilgili 

kısımlar doldurulduktan sonra Kamu Ġhale Kurumuna internet üzerinden 

gönderilir. 

 

Forum 1.5: Doğrudan temin kayıt ve bilgi formu 

 

1.3. Ġhalelerde Yeni Araçlar 
 

 Çerçeve anlaĢma 

 Dinamik alım sistemi 

 Elektronik eksiltme 

 Elektronik ihale 
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1.3.1. Çerçeve AnlaĢma 
 

Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman 

aralığında gerçekleĢtirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen 

miktarlarının tespitine iliĢkin Ģartları belirleyen anlaĢmadır. 

 

Çerçeve anlaĢması ile: 

 

 Ġdarelerin bazı ihtiyaçlarını daha hızlı Ģekilde ve daha az maliyetle temin 

edebilmesi, 

 Ġdareler bazı mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerini her defasında ihale 

yapmak yerine çerçeve anlaĢmaya taraf olan isteklilerden temin edebilmeleri, 

 Arz güvenliği, 

 AB Kamu Alımları Müktesebatına1 uyum düzeyinin yükseltilmesi, 

 Stok maliyetlerinin azaltılması sağlanır. 
 

Çerçeve anlaĢmasının temel ilkeleri ve genel esasları Ģunlardır: 
 

 Ġdareler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerine iliĢkin 

olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla 

çerçeve anlaĢmalar yapabilir. 

 Çerçeve anlaĢmalar, rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu Ģekilde 

kullanılamaz. Ayrıca çerçeve anlaĢmaların süresi kırksekiz ayı geçemez. 

 Çerçeve anlaĢma kapsamında yapılan münferit sözleĢmelerde2, sözleĢmenin 

ifasının çerçeve anlaĢma süresi içerisinde yapılması zorunludur. Örneğin, 24 

aylık bir çerçeve anlaĢması varken idare 20. ayda münferit sözleĢme yaparsa 

sözleĢmenin ifa süresi 4 aydan fazla olamaz. Münferit sözleĢmeler ile yapılacak 

olan alımların toplam miktarı, yasal iĢ artıĢları dahil, çerçeve anlaĢma 

kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını geçemez. 

 Çerçeve anlaĢma bakanlık veya il düzeyinde de yapılabilir. Örneğin Ġl sağlık 

Müdürlüğü,  ildeki hastanelerin ihtiyacı için çerçeve anlaĢma yapabilir. 

 Çerçeve anlaĢma yapılmıĢ olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. 

Ġdare, çerçeve anlaĢma kapsamındaki ihtiyaçlarını Kanunda yer alan diğer 

usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir. 

 Çerçeve anlaĢma ihalesine konu olabilecek alımlar Çerçeve AnlaĢma Ġhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde sınırlı olarak belirlenmiĢtir. Ġdarelerin sürekli 

olarak ihtiyaç duyduğu ve karmaĢık nitelik arz etmeyen bazı mal ve hizmetler 

ile yapım iĢleri kapsama alınmıĢtır. Kapsam belirlenirken tüm bakanlıklardan, 

büyükĢehir belediyelerinden ve üniversitelerden görüĢ alınır. 

                                                      
1
 Edinilen, kazanılan bilgiler. (AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır.) 

2 Münferit SözleĢme: Çerçeve anlaĢma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare 

arasında imzalanan yazılı sözleĢme. 
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 Çerçeve anlaĢmalar, koĢulların tamamının baĢtan belirlendiği hallerde, bir 

istekli ile de yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaĢmalarda 

istenilen Ģartları karĢılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve 

anlaĢmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında 

belirtilir. Çerçeve anlaĢmaların bir istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan 

değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik 

açıdan en avantajlı tekliften baĢlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. 

Çerçeve anlaĢmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, 

mevcut çerçeve anlaĢmasının sona erdiği taraflara bildirilir. 

 KoĢulların tamamının baĢtan belirlendiği çerçeve anlaĢma kapsamında 

yapılacak alımlarda, isteklilerden ilk tekliflerini aĢmamak kaydıyla yeniden 

teklif alınabilir.  

 KoĢulların tamamının baĢtan belirlenmediği hallerde, çerçeve anlaĢma 

koĢullarında esaslı değiĢiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif 

alınır. 

 Ġsteklilere ihale konusu iĢin karmaĢıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate 

alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. 

 Ġstekliler, yeterliklerinin devam ettiğini, oniki ayda bir belgelendirir.  

 Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez 

geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaĢmaları feshedilir. 
 

Çerçeve AnlaĢma kapsamında yapılabilecek alımlar Ģunlardır; 
 

 Mal alımları: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aĢı, her 

türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, 

bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, akaryakıt, her türlü katı yakıt, her türlü 

gıda maddesi, her türlü temizlik sarf malzemesi, muhtelif tip ray, muhtelif tip 

beton ve ahĢap travers, her türlü boya malzemesi, tekstil ve giyim malzemeleri, 

taĢıma araçlarının ve iĢ makinelerinin yedek parçaları, agrega ve balast, (kum ve 

çakıl karıĢımı malzeme) kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çakıl ve 

çimento, oy sandığı, seçim torbası, seçimlerde kullanılacak paravan, filigranlı 

oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı,  

 Hizmet alımları: TaĢıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım 

hizmetleri, oy pusulası basım hizmetleri, sürekli nitelikte olmayan kargo/yük 

taĢıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, ölçümleme hizmetleri, 

piyasa denetim ve gözetim hizmetleri,  

 Yapım iĢleri: Bina bakım ve onarım iĢleri, karayolu mutat bakım ve onarım 

iĢleri, içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi bakım ve onarım iĢleri, enerji nakil 

hatları bakım ve onarım iĢleri, doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım 

iĢleri.  

 

1.3.2. Dinamik Alım Sistemi 
 

Ġhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik 

kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan 

malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleĢtirilen alım sürecidir. 
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1.3.3. Elektronik Eksiltme 
 

Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme Ģeklinde 

sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına iliĢkin yeni değerlerin bir elektronik 

araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve 

sıralandırılması Ģeklinde tekrar eden iĢlemlerdir. 

 

1.3.4. Elektronik Ġhale 
 

Mal hizmet, yapım ve danıĢmanlık alanlarında teknik Ģartname hazırlanması gereken 

özellikli iĢlere iliĢkin ihale dokümanlarının elektronik ortamda iĢleme konulması için 

geliĢtirilen bir uygulamadır. Elektronik ihale, ihale sürecinde zaman ve maliyet açısından 

tasarruf sağlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda, mevzuata uygun olarak Ģartname ve ihale 

çeĢitlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġhale çeĢitlerini ayırt ediniz. 

 Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım 

iĢlerinin ihalelerinde hangi usullerin 

uygulandığını uygulamaya gittiğiniz 

kurumlardan araĢtırınız. 

 Açık ihale usulü ile belli istekliler arasında 

ihale usulünü karĢılaĢtırınız. 

 Hangi hallerde pazarlık usulü ile ihale 

yapılabileceğini defterinize yazarak çalıĢınız. 

 Hangi hallerde doğrudan temini usulüne 

baĢvurulabileceğini modülünüzden yeniden 

inceleyiniz. 

 Ġhale yöntemlerini ayırt ediniz. 

 Ġhale yöntemlerini internetten araĢtırınız. 

 Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım 

iĢlerinin ihalelerinde uygulanan yöntemleri 

edeindiğiniz bilgiler doğrultusunda 

karĢılaĢtırarak çalıĢma defterinize yazınız. 

 Hangi hallerde pazarlık usulü ihalelerin 

yapılabileceği konusunu modülünüzden 

yeniden okuyunuz. 

 Doğrudan temin usulüyle bir harcamanın 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli sürecin neler 

olduğunu maddeler halinde çalıĢma defterinize 

yazınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

18 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, ihale yönteminin baĢlıca avantajlarından biri değildir? 

A) Kaynak dağılımında etkinlik sağlamaktadır.  

B) Katılımcılara yüksek kazançlar sağlamaktadır. 

C) Düzenleyene yüksek kazanç getirmektedir. 

D) Diğer yöntemlerle karĢılaĢtırıldığında Ģeffaf ve adildir. 

 

2. Ġhale Ģartnamesinde yazılı genel Ģartları taĢıyan herkesin katılabileceği ihale usulü, 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık ihale usulü. 

B) Belli istekliler arasında ihale usulü. 

C) Pazarlık usulü. 

D) Doğrudan temin usulü. 

 

3. ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirdiği durumlarda hangi ihale 

usulü uygulanmalıdır? 

A) Doğrudan temin usulü. 

B) Açık ihale usulü. 

C) Belli istekliler arasında ihale usulü. 

D) Pazarlık usulü. 

 

4. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda 

teklif çıkmaması durumunda hangi ihale usulü uygulanır? 

A) Açık ihale usulü 

B)  Doğrudan temin usulü 

C) Belli istekliler arasında ihale usulü 

D) Pazarlık usulü 

 

5. Çerçeve anlaĢmaların süresi en fazla kaç ay olabilir? 

A) 12 ay 

B) 24 ay 

C) 48 ay 

D) 60 ay 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde ihale iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Ġhale iĢlemleri sürecinin nasıl baĢladığını ve sonlandırıldığını beceri eğitimi 

yaptığınız kurumlardan sorarak araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ġhale iĢlem dosyasının nasıl hazırlandığını ve içinde bulunması gereken 

dokümanların neler olduğunu bölgenizde bulunan bir devlet hastanesinde 

araĢtırarak örnek bir dosyayı sınıfınızda arkadaĢlarınızla inceleyiniz.  

 

 

2. ĠHALE ĠġLEMLERĠ 
 

 

Ġhale; yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin istekliler 

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını 

müteakip sözleĢmenin imzalanması ile tamamlanan iĢlemdir. 

 

Mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢlerinin bir arada ihale edilebilmesi için aralarında 

kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması Ģarttır. Örneğin hastane binası inĢaatı iĢine iliĢkin 

bir yapım ihalesinin kapsamında mal alımı niteliğinde olan koltuk, masa, televizyon vb. 

alınması mevzuata uygun değildir.  Zira aralarında doğal bir bağlantı yoktur. 

 

Ġhale ilanı ya da davet yapılmadan önce muhakkak ihale dokümanının hazırlanması 

gerekir. Ġdareler alımlarına iliĢkin ihale dokümanlarının hazırlanmasında dokümanın 

hazırlanma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerini esas alır.  

 

EĢik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da uygulama 

yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet 

alımları ile yapım iĢleri kısımlara bölünemez. 

 

Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan iĢlerde yılın ilk dokuz ayında 

ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ġhale uygulamasının aĢamaları sırası ile aĢağıdaki Ģemada 

gösterilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġema 2.1: Ġhale iĢlemleri süreci akıĢ Ģeması 
 

2.1. Ġhtiyacın Belirlenmesi  
 

Kamu alımları süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla baĢlar. Ancak bu ihtiyaç idarenin 

yerine getirmekle yükümlü olduğu görev veya hizmetlerin gerekleri doğrultusunda önceden 

planlanmıĢ olmalıdır. Böyle bir yaklaĢım satın alma sürecinde kanunda belirtilen temel 

ilkeleri hayata geçirmeyi de mümkün kılacaktır. Ġdareler, diğer temel ilkelerin yanı sıra 
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ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanmasını ve kaynakların verimli 

kullanılmasını sağlamakla da yükümlüdür. Bu nedenle ihalelerde, ilk adım olarak ihtiyacın 

doğru tespit edilmesi büyük önem taĢımaktadır.  

Ġdarece, tespit edilen ihtiyacın giderilebilmesi, dolayısıyla mal veya hizmet satın 

alınabilmesi, yapım iĢlerinin yaptırılabilmesi için yeterli ödeneğe sahip olunması zorunludur. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye 

çıkılamayacağı hükme bağlanmıĢtır. Diğer taraftan, idarelerin süreklilik arz eden 

ihtiyaçlarının giderilebilmesi için, ertesi mali yıl bütçesi yürürlüğe girmeden önce ihalenin 

baĢlaması ve sonuçlandırılması mümkündür. 
 

Her yıl olağan olarak gerçekleĢtirilen alımların, ihtiyacı karĢılaması ve birimlere 

zamanında ulaĢmasının sağlanması için ilgili birimlerle iletiĢime geçilerek ihtiyaçlar tespit 

edilir. ÇeĢitli birimlerden gelen ihtiyaç talepleri toplanarak birleĢtirilir ve böylece daha 

büyük ihalelere çıkılması sağlanarak daha uygun alımlar gerçekleĢtirilir. Ġhtiyaç talep eden 

birimlerden teknik Ģartname alınarak veya talep edilenin piyasadaki çeĢitleri ihtiyaç birimine 

sunularak ihtiyaca uygun niteliklerin tespiti sağlanır.  
 

2.2. Ġdari ve Teknik ġartname Hazırlanması 
 

ġartname; satın alma, satma, yapım ve kiralama gibi iĢlerde bir tarafın düzenlediği, 

diğer tarafın da uymayı kabul ettiği kuralları kapsayan belgedir. ġartnamede, iĢin tanımı ile 

iĢin yürütülmesi sırasında ne tür hizmetlerin beklendiği, iĢin nasıl yürütüleceği, teknik 

kriterleri ve hizmetin sonucunda nelerin istendiği detaylı ve anlaĢılır bir Ģekilde 

belirtilmelidir.  
 

Ġdareler Ģartnamelerinde, ihaleye çıkacakları iĢin tanımını, amacını, kapsamını, 

ulaĢılmak istenen sonuçları açık ve anlaĢılır bir biçimde tanımlanır.  
 

Kamu Ġhale Kanununa göre Ģartnameler; idari Ģartname ve teknik Ģartname olmak 

üzere iki Ģekilde düzenlenir. 
 

2.2.1. Ġdari ġartnameler 
 

Ġdare, uygulayacağı ihale usulüne iliĢkin olarak Tip Ġdari ġartname/Tip SözleĢme esas 

alınarak idari Ģartname tasarısı hazırlar. Bunlarda doldurulmak üzere boĢ bırakılan ve 

dipnota alınan hususlar, iĢin özelliğine ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici 

hükümlerine aykırı olmamak koĢuluyla idarelerce düzenlenir. 
 

Ġdari Ģartnamede, ihale konusuna göre asgari olarak, aĢağıdaki özelliklerin belirtilmesi 

zorunludur; 
 

 ĠĢin adı, niteliği, türü, miktarı ve hizmetlerde iĢ tanımı, 

 Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, 

 Ġhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, 

 Ġsteklilere talimatlar, 

 Ġsteklilerde aranılan Ģartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri, 

 Ġhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri, 

http://www.kamusatinalma.org/tag/ihale
http://www.kamusatinalma.org/tag/ihale


 

23 

 

 Tekliflerin geçerlilik süresi, 

 Ġhaleye konsorsiyumların (birden fazla Ģirketin birleĢmesi) teklif verip 

veremeyeceği, ihale konusu iĢin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin 

mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip 

verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, 

 UlaĢım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına 

dahil olacağı, 

 Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve 

kanunda belirtilen usul ve esaslar, 

 Ġhale kararının alınmasından sözleĢmenin imzalanmasına kadar uygulanması 

gereken ve Kamu Ġhale Kanununda belirtilen usul ve esaslar, 

 Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

 Teklif ve sözleĢme türü, 

 Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait Ģartlar. 

 Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, 

 Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest 

olduğu, 

 Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim Ģartları ve 

gecikme halinde alınacak cezalar, 

 Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve 

miktarı ile sözleĢme konusu iĢler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne Ģekilde 

ödeneceği, 

 Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları ile sözleĢme kapsamında 

yaptırılabilecek iĢ artıĢları ile iĢ eksiliĢi durumunda karĢılıklı yükümlülükler, 

 Vergi, resim ve harçlar ile sözleĢme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği, 

 Yapım iĢlerinde iĢ ve iĢyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve 

sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar, 

 Denetim, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar, 

 AnlaĢmazlıkların çözümü.  

 

2.2.2. Teknik ġartnameler  
 

Mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢleri ile ilgili ihalelerde teknik Ģartname 

hazırlanması zorunludur. Teknik Ģartnameler, ihale dokümanının bir parçasıdır. Teknik 

Ģartnamede yaptırılacak iĢin veya malın özellikleri ve teknik ayrıntıları gösterilir. Teknik 

Ģartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya 

yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eĢitliği 

sağlaması gerekir.  

 

http://www.kamusatinalma.org/tag/ihale
http://www.kamusatinalma.org/tag/muayene-ve-kabul
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Teknik Ģartname hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar Ģunlardır; 
 

 Teknik Ģartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın 

özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale 

yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik Ģartnameler 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu hükümlerine uygun olarak danıĢmanlık hizmet sunucularına ihale 

yoluyla hazırlattırılabilir. 

 Teknik Ģartnamede yer alacak hükümler; tereddüde, yanlıĢ anlamaya ve bir 

isteğin diğeri ile çeliĢmesine imkân bırakmayacak Ģekilde, açık ve kesin 

olmalıdır.   

 Teknik Ģartnamenin hazırlanması aĢamasında ihale konusu malın piyasaya 

arzına iliĢkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu 

belge, iĢaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi durumunda ulusal ve/veya 

uluslararası dengi belgelere de mutlaka yer verilmesi gerekir.  

 Teknik Ģartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara 

uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu Ģartnamede teknik 

özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menĢei, 

kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik 

ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik 

standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün 

olmadığı hallerde "veya dengi" ifadesine yer verilmek Ģartıyla marka veya 

model belirtilebilir.  

 Teknik Ģartname en az iki ya da daha fazla üretici firmanın ürününü kapsar.  

 Teknik Ģartname, istenen malzemeyi çok değiĢik kalite seviyelerinde 

tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düĢürecek serbestlik verici hükümler 

taĢımaz.  

 Teknik Ģartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalıĢma 

Ģartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler 

yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile 

uyumlu çalıĢması isteğine de yer verilir. 

 Teknik Ģartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans 

verilir.  

 Tolerans; “en az...”,”en çok...””veya” “+/-...” Ģeklinde, o özelliğin gerektirdiği 

hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilir.  

 Teknik Ģartnamelerde ölçü birimleri için uluslararası ölçü birimleri sistemine 

uygun birimler kullanılır.  

 Teknik Ģartnamelerde; idari, hukuki, v.b teknik olmayan isteklere yer verilmez.  

 Teknik Ģartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak 

belirtilir. 

 Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli 

teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler de belirtilir.  

 Cihaz alımlarında en az iki yıl garanti Ģartı konulmalıdır. Ġki yıldan fazla garanti 

istenildiği takdirde ayrıca belirtilir. 

 Tıbbi cihaz alımları için teknik Ģartnameler hazırlanırken Sağlık Bakanlığı’nın 

www.saglik.gov.tr sitesinden ilgili yönetmeliklere eriĢilerek detaylı bilgi 

alınmalıdır.  
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2.3. YaklaĢık Maliyetin Düzenlenmesi 
 

Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, ilgili 

uygulama yönetmeliklerinde belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat 

araĢtırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaĢık maliyet belirlenir. 

Dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilir.  

 

Form 2.1: YaklaĢık maliyet hesap cetveli 
 

YaklaĢık maliyetin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar; 
 

 Ödenek miktarı belirlenirken yaklaĢık maliyet tutarına KDV de dahil edilir.  

 Ġhale onay belgesi düzenlenirken ekinde yaklaĢık maliyet hesap cetveli de yer 

alır.  

 Ġhale ve ön yeterlik ilanlarında yaklaĢık maliyete yer verilmez.  

 Ġsteklilere veya ihale süreci ile resmi iliĢkisi olmayan diğer kiĢilere açıklanmaz. 

 Ġhale komisyonu tarafından yaklaĢık maliyet, teklif zarfları açılmadan hemen 

önce açıklanır. 
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 Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ihale komisyonu, yaklaĢık 

maliyetin açıklanacağı aĢamada, toplam yaklaĢık maliyet tutarı ile her bir kısım 

için belirlenen yaklaĢık maliyet tutarını ayrı ayrı açıklar.  

 Ġdareler, yaklaĢık maliyeti dikkate alarak ihalenin 4734 sayılı kanun’un 8 inci 

maddesinde hükme bağlanan ve her yıl 1 ġubat tarihinden geçerli olmak üzere 

yenilenen eĢik değerlerin altında kalıp kalmadığını belirler. 

 YaklaĢık maliyet yürürlükteki eĢik değerlerin altında ise ihalenin sadece yerli 

isteklilere açık olup olmadığı, ya da ihaleye yabancı isteklilerin katılıp 

katılamayacağı idarece belirlenir.  

 YaklaĢık maliyet, eĢik değerlere eĢit veya üzerindeki ihalelerde ise ihale yerli ve 

yabancı tüm isteklilere açıktır.  

 YaklaĢık maliyet, eĢik değerlere eĢit veya üzerindeki ihalelerde yerli istekliler 

lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanıp sağlanamayacağı idarece 

belirlenir.    

 YaklaĢık maliyetin mevzuat hükümlerinde belirlenen esas ve usuller uyarınca 

ayrıntılı miktar ve fiyat araĢtırması yapılmak suretiyle gerçekçi fiyatlarla 

belirlenmesi esastır.  

 Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. ĠĢin özelliğine göre 

gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, 

ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluĢlardan veya bilirkiĢilerden 

araĢtırılır.  

 Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında 

gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.  

 Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım 

iĢlerinde bu iĢler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce 

tespit edilmiĢ birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.  

 Bedelin tahmin edilememesi, sanayi ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği 

durumlarda ilgili bakanın onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan 

kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir. 
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Form 2.2: YaklaĢık maliyet tespit tutanağı  

 

2.3.1. Yapım ĠĢi Ġhalelerinde YaklaĢık Maliyetin Hesaplanması 
 

YaklaĢık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aĢağıda yer alan 

çalıĢmaların yapılması gereklidir. 

 

 Arazi ve zemin etüdünün yapılması.  

 Proje hazırlanması.  

 Mahal listesi hazırlanması.  

 Metraj listelerinin hazırlanması.  

 Uygulama projesi yapılamayan onarım iĢleri yaklaĢık maliyet hesaplaması.  

 Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması.  
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Ġdarelerce, ihale konusu iĢin yaklaĢık maliyetine iliĢkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;  

 

 Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleĢtirdiği, ihale konusu iĢe benzer 

nitelikteki iĢlerin sözleĢmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,  

 Kamu kurum ve kuruluĢlarınca belirlenerek yayımlanmıĢ birim fiyat ve rayiçler,  

 Ġlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluĢlarca belirlenerek 

yayımlanmıĢ fiyat ve rayiçler,  

 Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kiĢi 

ve kuruluĢlardan alınacak, ihale konusu iĢe benzer nitelikteki iĢlere iliĢkin 

maliyetler,  

 Ġdarenin piyasa araĢtırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınır.  

 

Ġdareler, yaklaĢık maliyete iliĢkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde, yukarıda belirtilen 

fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın 

kullanabilir.  

 

ĠĢin bütünü, iĢ grubu, iĢ kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa 

araĢtırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; 

 

 ĠĢ, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana 

bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından fiyatlar veya proforma3 

faturalar alınmak ve gerekli karĢılaĢtırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar 

belirlenir.  

 Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu 

ticaret ve sanayi odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleĢtirilir.  

 

Fiyat araĢtırması için yapılan çalıĢmalarda fiyat sorulacak kiĢi ve kuruluĢlara yazılan 

yazıda fiyatı tespit edilecek iĢ grubu, iĢ kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve 

standardına yer verilir. Fiyat istenecek kiĢi ve kuruluĢlara aynı koĢulları taĢıyan yazılarla 

baĢvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. Ġstenen özellikleri taĢımayan fiyat 

bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz.  

 

Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde iĢ kalemi 

ve iĢ grubu Ģeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, yukarıdaki açıklamalara göre 

belirlenen ve yüklenici kârı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan 

tutar KDV hariç olarak hesaplanır. Bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kâr ve genel 

gider karĢılığı eklenmek suretiyle yaklaĢık maliyet tespit edilir. YaklaĢık maliyetin 

hesaplanmasına iliĢkin hesap cetveli ve icmal tablosu, hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle 

ihale onay belgesine eklenir.  

                                                      
3 Proforma fatura; Satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaĢma ile ilgili her türlü detayı 

gösteren ön faturadır. 
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YaklaĢık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar 

güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaĢık maliyeti oluĢturan unsurlar, Türkiye Ġstatistik 

Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir.  

 

2.3.2. Hizmet Alım Ġhalelerinde YaklaĢık Maliyetin Hesaplanması 
 

Ġhale konusu hizmet alımının yaklaĢık maliyeti tespit edilirken;  
 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢin niteliğine göre belirlenmiĢ fiyatlar,  

 Ġhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleĢtirilmiĢ aynı veya benzer 

iĢlerdeki fiyatlar,  

 Ġlgili odalarca belirlenmiĢ fiyatlar,  

 Ġhale konusu iĢi oluĢturan iĢ kalemlerine veya gruplarına iliĢkin olarak 

piyasadan yapılacak fiyat araĢtırması kapsamında elde edilecek fiyat 

tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman 

bilirkiĢi ve ekspertizlerden soruĢturularak oluĢturulan fiyatlar,  

 Ġhale konusu iĢe iliĢkin olarak bütçe uygulama talimatlarında ve/veya sağlık 

uygulama tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer 

giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar esas alınır.  
 

Elde edilen fiyatlar öncelik sırası olmaksızın değerlendirmeye alınır.  Fiyat araĢtırması 

için yapılan çalıĢmalarda, fiyat sorulacak kiĢi ve kuruluĢlara yazılan yazıda fiyatı tespit 

edilecek iĢ grubu veya iĢ kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kiĢi ve 

kuruluĢlara aynı koĢulları taĢıyan yazılarla baĢvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. Ġstenen 

özellikleri taĢımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düĢünülen fiyat bildirimleri 

ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna iliĢkin gerekçeler yaklaĢık maliyet 

hesap cetvelinde gösterilir. 
 

Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleĢtirilecek hizmet alımlarında, 

idarece, her bir iĢ kaleminin miktarını ve gerçekleĢtirilmesine iliĢkin Ģartları gösteren bir 

cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iĢ kaleminin; adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil 

olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.  
 

Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, iĢin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin 

Ģartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde iĢçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer 

unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.  
 

Personel çalıĢtırılmasına dayalı ihalelerde; personel maliyeti, tarım dıĢında ve 16 

yaĢından büyük iĢçiler için belirlenmiĢ brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden 

hesaplanan iĢveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak 

hesaplanır.  
 

Ġhale konusu iĢte çalıĢacak personele iliĢkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin 

teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, 

yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek iĢçilik maliyeti bulunur. 

Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt 

tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari 

Ģartnamede gösterilir.  
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Ġhale konusu iĢin kapsamında yer alan iĢ kollarının iĢ kazası ve meslek hastalığı 

bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine iliĢkin kısa vadeli sigorta kolları prim 

oranları, iĢin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaĢık maliyet hesabı buna göre yapılır. 

Ayrıca ihale konusu iĢe iliĢkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari Ģartnamenin 

ilgili maddesinde belirtilir.  

 

Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin 

brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran 

üzerinden yaklaĢık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari Ģartnamede açıkça gösterilir.  

 

Ġhale konusu iĢte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi 

unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaĢık maliyet, bu unsurların bedeli hariç 

tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaĢık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.  
 

Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiĢ benzer nitelikteki 

iĢlerde oluĢan fiyatların piyasa fiyatları ile karĢılaĢtırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya 

benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamıĢ kamu ve özel sektör 

kuruluĢları ile gerçek kiĢilerden soruĢturularak oluĢturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her 

türlü araĢtırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri 

yansıtmadığının anlaĢıldığı durumlarda; idarece resen4 fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaĢık 

maliyet hesap cetvelinde gösterilir.  
 

YaklaĢık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine 

kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, iĢi oluĢturan unsurlara iliĢkin maliyetler idarelerce, 

Türkiye Ġstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 

endeks) üzerinden güncellenir.  
 

Hizmetin gerçekleĢtirilmesi için gerekli olan iĢ kalemlerine veya iĢ gruplarına iliĢkin 

miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde 

edilen genel toplam tutar, sözleĢme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak 

belirlenir. Bulunan bu tutara, iĢin niteliği de dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere 

yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan 

sözleĢme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaĢık maliyet hesaplanır. Buna iliĢkin 

hesap cetveli, hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesine eklenir.  
 

YaklaĢık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, iĢin özelliğinden dolayı, 

idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik Ģartnamenin danıĢmanlık 

hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaĢık maliyet de aynı 

danıĢmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir. 

 

                                                      
4 Olayın gereğine göre kendiliğinden verilen karar. 
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2.3.3. Mal Alım Ġhalelerinde YaklaĢık Maliyetin Belirlenmesi 
 

Ġdare, yaklaĢık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, 

teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel Ģartlarını belirterek KDV hariç fiyat 

bildirilmesini ister. Ancak, idare, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaĢık maliyetin 

hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları 

değerlendirmeye almaz.  

 

YaklaĢık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli 

ekinde yer verilir. Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların 

değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.  

 

Ġdare, alımın niteliğini ve piyasa koĢullarını göz önünde bulundurarak aĢağıda 

sıralanan maddelerden elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak 

suretiyle yaklaĢık maliyeti hesaplar. 

 

Ġdare:  

 

 Alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢlarından fiyat isteyerek yaklaĢık maliyeti 

hesaplayabilir.  

 Piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kiĢilerden 

de fiyat bildirimi isteyerek yaklaĢık maliyeti hesaplayabilir.  

 Alım konusu mala iliĢkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık 

Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak yaklaĢık maliyeti 

hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması 

durumunda, bu giderler, fiyatlardan indirilerek yaklaĢık maliyet hesaplanır. 

 Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmıĢ ise Türkiye 

Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle 

bu alımlara iliĢkin fiyatları güncelleyerek yaklaĢık maliyeti hesaplar. Döviz ile 

yapılmıĢ olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alıĢ 

kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaĢık maliyeti 

hesaplar.  

 Kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaĢık 

maliyeti hesaplayabilir.  

 

2.3.4. Çerçeve AnlaĢma Ġhalesinde YaklaĢık Maliyetin Belirlenmesi 

 

Çerçeve anlaĢma ihalelerinin yaklaĢık maliyeti, ihalenin konusunun mal veya hizmet 

alımı ya da yapım iĢi olmasına göre ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen esas ve 

usullere göre belirlenir. 

 

YaklaĢık maliyet, çerçeve anlaĢmanın süresi dikkate alınarak anlaĢma kapsamında 

alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır. Örneğin, 24 ay 

içerisinde 20 bin adet serum alınması planlanıyorsa bu miktarın tamamı esas alınır.  
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Münferit sözleĢme aĢamasında yaklaĢık maliyet; ihtiyaç miktarı göz önüne alınarak 

hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaĢma yapılması aĢamasında tespit edilen bedel 

üzerinden yapılır. Bu bedelin güncellenmesine ihtiyaç duyulması halinde, ihale konusunun 

mal veya hizmet alımı ile yapım iĢi olmasına göre ilgili uygulama yönetmeliğinde 

düzenlenen esas ve usullere göre güncelleme yapılır. 

 

2.4. Ġhale Usulünün Tespiti 
 

Ġhale usulleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 18 inci maddesinde ele alınmıĢtır. 

Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalelerinde aĢağıdaki usullerden biri 

uygulanır:  

 

 Açık ihale usulü, 

 Belli istekliler arasında ihale usulü,  

 Pazarlık usulü, 

 Doğrudan temin. 

 

Ġdarece ihale usulünün tespiti, uygulama yönetmeliğinin "Uygulanacak Ġhale 

Usulünün Tespiti" baĢlıklı 15 inci maddesinde ele alınmıĢtır.  

 

Kamu Ġhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler 

arasında ihale usulü temel usullerdir. Ġhale usulü belirlenirken açık ihale usulüne öncelik 

verilir. Ancak iĢin özelliği dikkate alınarak, kanunda belirtilen haller çerçevesinde diğer ihale 

usulleri (4734/ 18 md.) idarelerce belirlenir.  

 

Ġdare, öncelikle bir ihaleyi açık ihale usulü ile yapıp yapamayacağını belirler. 

Ġdarenin, açık ihale usulünün dıĢında bir usul tespit edebilmesi için uygulama yönetmeliğinin 

17. 18. ve 19 uncu maddelerinde belirtilen koĢullardan en az birinin sağlanıyor olması 

gerekir. Ancak idare neden açık ihale usulü dıĢında bir usul seçtiğini, gerekçeleri ile 

belirtmek zorundadır. 
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ġema 2.2: Ġhale usulü tespit Ģeması 

 

2.5. Ġhale ve Ön Yeterlik Dokümanları 
 

Seçilen ihale usulüne göre açık ihale ve pazarlık usulünde ihale dokümanı, belli 

istekliler arasında ihale usulünde ise ilave olarak ön yeterlik dokümanı hazırlanır. 
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Ġhtiyaç konusu mal, hizmet alımı ya da yapım iĢi ihalesine teklif verilmesine iliĢkin 

Ģartlar ile yeterlik kriterleri ve diğer bilgi ve belgelere ihale ve ön yeterlik dokümanında yer 

verilir. Bu nedenle, idareler, hazırladıkları ihale ve ön yeterlik dokümanlarında bulunması 

gereken hususların, açık, net ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasına özen 

göstermelidir. 

 

Ġhale onayı alınmadan önce ihale ve ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması gerekir. 

Bunun için aĢağıdaki hususlara dikkat edilir; 

 

 Ġhale ve ön yeterlik dokümanlarında belirtilmeyen hususlara ilanda yer 

verilemez. 

 Ġstenilecek bilgi ve belgeler konusunda ilan ile ihale dokümanında farklı 

belirlemeler yapılamaz.  

 Ġhale dokümanında olmayan hususlardan dolayı teklifler değerlendirme dıĢı 

bırakılamaz. 

 

2.5.1. Ġhale Dokümanının veya Ön Yeterlik Dokümanının Ġçeriği 
 

Ġdareler tarafından hazırlanacak olan ihale veya ön yeterlik dokümanında; isteklilere 

talimatları da içeren; 

  

 Ġdari Ģartname  

 SözleĢme tasarısı  

 Teknik Ģartname (yapım iĢlerinde iĢin projesini de kapsayacak Ģekilde)  

 Ġhale konusu iĢin niteliğine göre idarece belirlenen standart formlar  

 Gerekli diğer bilgi ve belgeler, bulunur.  
 
Ġdareler, ihale konusu iĢin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu Ġhale 

Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale/ön yeterlik dokümanlarını esas alarak hazırlar ve 

her sayfasını onaylar. Ġhale dokümanlarının idarece hazırlanmasında, belirlenen ihale usulü 

ve sözleĢme türüne göre ilgili yönetmelik ve Kamu Ġhale Kurumu’nca çıkarılan diğer 

mevzuat esas alınır.  

 

Gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, aday veya isteklilere 

verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı CD ortamına aktarılarak aday ve istekli 

olabileceklere satılması mümkündür. 

 

Ġhale dokümanını CD ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan 

CD’ lerin;  

 

 Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun 

yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,  

 Ġçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD 

içindeki bir dosyaya iĢlenmesi,  

 Bir defa yazılabilir (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiĢtirilebilir nitelikte 

olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,  



 

35 

 

 Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiĢtirilmesini engellemek amacıyla 

yazma oturumunun (session) kapatılması,  

 0272-1E6E Ģeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici 

numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine iĢlenmesi gerekir.  

 

Ġdarelerce, 4734 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ve ilgili uygulama yönetmeliğinin 

"Ġhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması" baĢlıklı maddesi 

çerçevesinde ihale dokümanının, basım maliyetini aĢmayacak ve rekabeti engellemeyecek 

bir bedelle satılması zorunlu olup bu dokümanın satıĢ hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın 

basım maliyetinin tespitine iliĢkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale 

iĢlem dosyasında muhafaza edilir. Ġdare, dokümanın satıĢına iliĢkin olarak bağıĢ, yardım 

veya baĢka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez. Doküman bedelinin, 

idarenin bütçesi dıĢında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluĢların hesabına yatırılması 

istenemez. 
Ġdarece öngörülmesi halinde, doküman satıĢ bedelinin, önceden idare hesabına havale 

edilmesi kaydıyla ihale dokümanı iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın 

alınabilir. Bu durumda posta veya kargo masrafları dahil edilerek belirlenen doküman 

bedelinin yatırılacağı banka hesap numarasına, ihale ilanında yer verilir.  

 

Dokümanın posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edenler, bu taleplerini; 

doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden 

en az beĢ gün önce idareye faksla veya posta yoluyla bildirirler. Ġdare, talebin alındığı tarihi 

izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, dokümanın satın alındığına iliĢkin idare yetkilisince 

imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 

postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 

Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı idare 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.  

 

Ġdare, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak 

hallerde ise davet tarihine kadar hazırlar. Belli istekliler arasında ihale usulü ile 

gerçekleĢtirilecek ihalelerde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan 

tarihine kadar hazırlanır. 
 

2.5.2. Ġhale ve Ön yeterlik Dokümanının Hazırlanması 
 

Ġdarelerce ihtiyaç duyulan alım için ihale ve ön yeterlik dokümanlarının 

hazırlanmasında, belirlenen ihale usulüne uygun olarak ilgili uygulama yönetmeliğinin 

ekinde yer alan;  
 

 Standart Formlar,  

 Açık Ġhale Usulünde: Açık ihale usulü ile ihale edilen mal veya hizmet alımı 

veya yapım iĢi ihalelerinde kullanılacak tip idari Ģartname, 

 Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulünde: Beli istekliler arasında ihale usulü ile 

ihale edilen mal veya hizmet alımı veya yapım iĢi ihalelerinde kullanılacak tip 

ön yeterlik Ģartnamesi ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen mal 

veya hizmet alımı veya yapım iĢi ihalelerinde kullanılacak tip idari Ģartname,  



 

36 

 

 Pazarlık Usulünde: Pazarlık usulü ile ihale edilen mal veya hizmet alımı ya da 

yapım iĢi ihalelerinde kullanılacak tip idari Ģartnameler,  

 Mal alımları tip sözleĢmesi, 

 Hizmet alımları tip sözleĢmesi, 

 Yapım iĢlerine ait tip sözleĢme, 

 Hizmet iĢleri genel Ģartnamesi, 

 Yapım iĢleri genel Ģartnamesi, 

 Kamu Ġhale Kurumu’nca çıkarılan diğer mevzuat, esas alınır. 

 

2.5.3. Ġhaleye Katılım Belgeleri ve Yeterlik Kriterleri 
 

Ġsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin 

değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek hiçbir bilgi, belge, doküman ve 

değerlendirme kriteri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak Ģekilde belirlenemez. Ayrıca 

yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz 

konusu iĢin istekli tarafından gerçekleĢtirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.  

 

Ġhale konusu alımın/iĢin niteliğine göre, ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen 

bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde 

aranacak yeterlik kriterlerinin, ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe 

iliĢkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. 
 

Ortak giriĢimin yeterli bulunması ortakların veya üyelerin her birinin ayrı ayrı yeterli 

bulunduğunu göstermez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak giriĢimin 

ihaleden önce bozulması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.  

 

Ġhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale 

konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile 

mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine iliĢkin belgelerin değerlendirilmesi teklif verilen 

kısımlar/kalemler itibariyle ayrı ayrı yapılır.  

 

Kendi baĢına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla yapım iĢinin paket 

halinde bir arada ihale edilmesinin öngörülmesi durumunda, her bir iĢ için ayrı teklif 

alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabilir. Bu durumda ilanda ve 

dokümanda iĢin baĢvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu 

kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday ve isteklinin yeterlik 

değerlendirmesi, baĢvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.  
 

Ġhalelere katılabilmek veya ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilmek için istenecek olan 

ortak belgeler Ģunlardır:  
 

 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya meslek odası 

belgesi,  

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri,  

 Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
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 Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların 

saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

 Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi/konsorsiyum beyannamesi,  

 Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak 

olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 
 Ġhale konusu iĢin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince özel bir 

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeleri alınması zorunlu olduğu 

hallerde istenilen belgeler.  

 

Ġdari Ģartnamede tanımlanan tüm yeterlik ve katılım kriterlerine ilânda da aynen yer 

verilir.  
 

Belli istekliler arası ihale usulü ile ihale edilecek mal veya hizmet alımı veya yapım iĢi 

ihalelerinde idarece ön yeterlik dokümanında tanımlanan tüm katılım (yeterlik) kriterleri ön 

yeterlik ilânında bulunmak zorundadır. 
 

Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler;  
 

 Bankalardan temin edilecek belgeler,  

 Bilanço veya eĢdeğer belgeler, 

 ĠĢ hacmini gösteren belgeler, olarak üçe ayrılır. 
 

Ġdareler, ihtiyaç konusu alımın niteliğine göre, yukarıdaki belgelerin kriterlerini 

belirler. 
 

Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler;  
 

 Ġsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren belgeler, 

 ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, 

 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler, 

 SatıĢ sonrası servis, bakım onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması ile 

ilgili belgeler, 

 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler ve kapasite raporu, 

 Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler,  

 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları, 

 Ġsteklilerin teknik Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar, 

olarak sıralanır. 
 

2.6. Ġhale Komisyonu Üyeleri 
 

Ġhale yetkilisi; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kiĢi 

veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıĢ görevlisidir. 



 

38 

 

Ġhale yetkilisi, ilgili idare personelinden en az dört kiĢinin ve muhasebe veya mali 

iĢlerden sorumlu bir personelin katılımıyla en az beĢ kiĢiden oluĢan ihale komisyonunu 

yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Ġhale komisyonu üye sayısı tek sayılı olur. 

Örneğin, 5 ,7, 9 gibi. Seçilen bu üyelerden biri baĢkan olarak belirlenir, üyelerden ikisinin de 

ihale konusu iĢin uzmanı olması gerekir. 

 

Ġhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu 

kanun kapsamındaki diğer idarelerden komisyona üye alınabilir. 
 

Ġhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır. 

Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon baĢkanı ve üyeleri oy ve kararlarından 

sorumludur. KarĢı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve 

imzalamak zorundadır. 

 

Ġhale komisyonlarının görevleri Ģunlardır: 
 

 Ġhale komisyonları, yapılan ihalelerle ilgili gelen teklifleri açmak, 

değerlendirmek ve karara bağlamakla görevlidir. Çıkılan ihalede alınan teklifler, 

ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, doğrudan 

değerlendirilir ve ihale komisyonun aldığı karar ihale yetkilisinin onayı ile 

yürürlüğe girer.  

 Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihale yetkilileri 

komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir.  

 Ġhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon baĢkan 

ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 
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Tablo 2.1: Ġhale komisyon üyelerinin oluĢturulması onay yazısı örneği 

 

2.7. Ġhale Onayının Alınması  
 

Ġhale edilecek iĢe iliĢkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaĢık maliyet hesap cetveli, 

Ģartnameler, sözleĢme tasarısı ve diğer ihale dokümanları onay belgesine (standart form 

KIK001.0/M, KIK001.0/H, KIK001.1/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince 

onaylanır.  

Ġdarelerce ihale onayının alınmasından sonra ön ilan, önyeterlik/ihale ilânı veya 

davetinden önce Kamu Ġhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır. Bu numara, standart 

formlara ve ihale dokümanına eklenir. Ön ilan yapılması durumunda, bu ilandan önce ihale 

onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye, sadece yaklaĢık maliyet hesap 

cetvelinin eklenmesi yeterlidir. Ġhale veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce, yeniden 

ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur. Ġhale kayıt numarası, ön 

ilan yapılan haller dahil, her ihale için bir kez alınır.  
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Resim 2.1: Kamu Ġhale Kurumu sayfası görüntüsü 

 

Ġhale onay belgesi, mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan matbu formdur. 

Ġhale onay belgesi en az iki nüsha doldurulur ve yürütücü tarafından imzalanır. Ekine, 

idarece hazırlanan yaklaĢık maliyet hesap cetveli eklenir. Onay belgesinde sözleĢme yapılıp 

yapılmayacağı, teminat alınıp alınmayacağı belirtilmelidir. 
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Form 2.3: Ġhale onay belgesi 

 

2.8. Ġhale ĠĢlem Dosyası 
 

Ġdare, ihalesi yapılacak her iĢ için ihale iĢlem dosyası düzenler. Bu dosya, sürekli 

iĢleyen bir dosya olup, ihale süresince ihalesi yapılacak iĢle ilgili tüm iĢlemler belgeler 

burada muhafaza edilir. 
 

Ġhale iĢlem dosyasının içinde;  

 

 Ġhale yetkilisinden alınan ihale onay belgesi,  

 YaklaĢık maliyete iliĢkin hesap cetveli,  

 Ġhale dokümanı,  

 Ġlân metinleri,  

 Ġstekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler,  

 Ġhale komisyonu tutanak ve kararları,  
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 Yüklenici tarafından, kurum payının Kamu Ġhale Kurumunun banka hesabına 

yatırıldığına iliĢkin makbuzun aslı gibi, ihale süreciyle ilgili bütün bilgi, belge 

ve dokümanlar bulunur.  

Ġhaleye ait evrak, ihale iĢlem dosyası dıĢında baĢka bir yerde tutulamaz.  

 

Ġdare, o aĢamaya kadar yapılmıĢ iĢlem ve belgelerden oluĢan ihale iĢlem dosyasının 

birer örneğini, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ön yeterlik / ihale ilânını 

veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verir.  

 

Zeyilname ve ihale dokümanında açıklama yapılması halinde, açıklamalar da ihale 

komisyonuna verilir ve değiĢiklikten sonra ihale iĢlem dosyasına eklenir. 

 

2.9. Ġhale Ġlanı Yayımlama 
 

Ġhaleye katılacak isteklileri davet niteliğinde olan ilânlarda gerekli bilgilerin 

edinilmesine olanak sağlamak amacıyla, ihale konusu iĢi tanımlayacak hususlar ile 

isteklilerin yeterliğinin tespiti için istenilen belgelere iliĢkin bilgiler belirtilir.  

 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 62. maddesinin (f) bendine göre, ihale dokümanı 

hazırlanmadan ilân yapılamaz. Ġlân sürelerinin hesaplanmasında, ilânın yayımlandığı gün 

dikkate alınır. Ġhale günü ve son baĢvuru günü ise dikkate alınmaz. 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar 

geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân 

metinlerinin gönderilmesi zorunludur.  

 

Ġhale sürecinin ilk ve önemli bir adımını oluĢturan ihale ilanlarının, idarelerce 4734 

sayılı Kanun ve ilgili Ġhale Uygulama Yönetmeliğinin hükümleri ile ekleri esas alınarak 

hazırlanması gerekir. Bu nedenle kamu ihale bülteninde yayımlanacak olan ihale ilanlarının 

kurum tarafından hazırlanan ve internet üzerinden uygulamaya konulan Ġlan Hazırlama ve 

Gönderme Programı kullanılarak hazırlanması ve internet aracılığı ile kuruma gönderilmesi 

zorunludur.  

 

Ġlan Hazırlama ve Gönderme Programı, 4734 sayılı Kanun ve ilgili ihale uygulama 

yönetmeliklerinin hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Yapılması planlanan ihaleye 

uygun doğru ilan modülünün programda açılabilmesi için ihaleye iliĢkin ön bilgilerin yer 

aldığı ilk kayıt formunun (ihale ekle seçeneği) doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekir. 

Mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanda bulunması zorunlu hususlar standart olarak modülde 

ekrana gelir ve idarenin düzenlemesine bırakılan hususlar hariç müdahale edilemez. Ġdarenin 

tercihine bırakılan hususlar ise seçmeli olarak ekrana gelir.  
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Resim 2.2: Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanan örnek ihale ilanı ekran görüntüsü 

 

Ġhale ilanlarının yayımlanabilmesi için kurum tarafından belirlenen ihale ilan ücretinin 

idarelerce kurumun internet sayfasında duyurulan ilgili bankalar nezdindeki kurumsal 

tahsilât hesabına yatırılır. Ön ilan ve ihale sonucunun ilanı ile düzeltme ve iptal ilanları, 

bültende ücretsiz olarak yayımlanır.  

 



 

44 

 

 

Form 2.4: Kamu ihale bülteni ihale ilanı sevk ve iĢlem formu 

 

Ġhale ilanlarının yayıma alınması aĢamasında kurum tarafından yapılan ilan ücret 

kontrolü, idare tarafından kuruma gönderilen Kamu Ġhale Bülteni Ġhale Ġlanı Sevk ve 

ĠĢlem Formu üzerinde bulunan tahsilât bilgileri ile banka tarafından gönderilen tahsilat 

bilgilerinin elektronik ortamda eĢleĢtirilmesi suretiyle gerçekleĢtirilir. Bu yüzden herhangi 

bir sorunla karĢılaĢılmaması için ilan ücretinin ödenmesi ve dekont üzerinde yer alan ihale 

kayıt numarasının doğru olarak yazılmıĢ olması gerekir.  
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Form 2.5: Kamu ihale bülteni ihale düzeltme/iptal/sonuç ilanı sevk ve iĢlem formu  

 

Yapılan her ihale için ayrı ilan düzenlenmesi gerekir. Birden fazla ihalenin bir ilan 

baĢlığı altında birleĢtirilerek yayımlanması mümkün değildir.  

 

Ġhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği hüküm altına 

alındığından, ihale ilân metinlerinin, idarelerce hazırlanmıĢ olan ihale dokümanı ve ihale 

konusu iĢin idari Ģartnamesi esas alınarak düzenlenir.  
 

Ġhale ilan sürelerine iliĢkin düzenlemeler 4734 sayılı kanunun 13. maddesinde yer alır. 

Uluslararası ilân yapılması durumunda ise, belirtilen asgari ilân sürelerine oniki gün eklenir.  

 

YaklaĢık maliyeti eĢik değerlerin üzerinde olan ihalelere eĢit veya bu değerleri aĢan 

ihalelerde ilanlar, belli istekliler arasında ihale usulünde son baĢvuru tarihinden ondört gün 

önce, pazarlık usulünde ise ihale tarihinden en az yirmibeĢ gün önce yapılır. 
 



 

46 

 

2.9.1. Ön Ġlan 
 

YaklaĢık maliyeti eĢik değere eĢit veya bu değeri aĢan ihaleler için Kamu Ġhale 

Bülteninde ön ilan yapılır. Ön ilan yapılması ihale yapma yükümlülüğü getirmez. Ön ilana 

iliĢkin düzeltme ilanı yapılamaz. Ön ilan, mali yılın baĢlangıcını izleyen mümkün olan en 

kısa sürede yayımlanır. Bir ön ilana bağlı olarak sadece bir ihale gerçekleĢtirilebilir. 

Ön ilan yapılırsa kırk günlük ilan ve davet süresi, yirmidört güne kadar indirilebilir. 

Bu süre daha fazla kısaltılamaz. 

 

Süre indiriminden yararlanılabilmesi için;  

 Ġhale ilanının, ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yapılması,  

 Ġhalenin Açık Ġhale veya Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usullerinden biriyle 

yapılması zorunludur. 

 
Form 2.6: Ön ilan formu  

 

2.9.2. Ġhale Ġlanı 
 

Ġdarelerin, uygulayacakları ihale usulü ve ihalenin yaklaĢık maliyetine göre Kamu 

Ġhale Kanununun 13. maddesinde belirlenen ilan sürelerini dikkate alarak mal alımı, hizmet 

alımı, danıĢmanlık hizmet alımı, yapım iĢleri ve çerçeve anlaĢma ihalelerine iliĢkin 

verecekleri ilanlardır. 
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Form 2.7: Açık ihale usulü ilan formu  
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2.9.3. Ġhale Düzeltme Ġlanı: 
 

Ġdareler tarafından yayımlattırılan ihale ilanlarında, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 24 ve 25. maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit edilmesi 

durumunda, 4734 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince ilanın yayımlanmasını takip eden 

süreler içinde hatalı hususlar için verilecek ilandır. 13.  maddeye göre yirmibeĢ ve kırk 

günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilanların yayımlanmasını takip eden onbeĢ gün; diğer 

ihalelerde ise on gün içinde ihale düzeltme ilanı verilmesi gerekir.  

 

Form 2.8: Düzeltme ilanı formu  

 

2.9.4. Ġhale Ġptal Ġlanı 
 

Ġdarelerce, gerekli görülen hallerde veya ihale dokümanında yer alan belgelerde 

ihalenin yapılmasına engel teĢkil edecek ve düzeltilmesi mümkün olmayacak hususların 

tespit edildiği hallerde Kamu Ġhale Kanununun 16. maddesi kapsamında ihale saatinden önce 

iptal edilen ihalenin duyurusuna yönelik verilecek ilandır.  
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Form 2.9: Ġhale iptal ilanı formu  

 

2.10. Ön Yeterlik ve/veya Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Satın 

Alınması  
 

Ġhale konusu mal ve hizmet alımı ve yapım iĢi ile ilgilenen bütün aday veya istekli 

olabileceklerin incelemesi ve bilgi sahibi olması için ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, 

idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayımlanmıĢsa resmi internet sitesinde bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin uygun bir teklif vermeleri veya 

zeyilname düzenlenmesi halinde yapılan değiĢikliklerden haberdar olabilmeleri için ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  
 

Dökümanın, basım maliyetini aĢmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle 

satılması gerekir. Dökümanın satıĢ hakkı yalnız idareye aittir. 
 

Ġdareler, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanını satın alan aday ve/veya istekli 

olabileceklerin standart form (KIK004.0/M - KIK004.0/H - KIK004.0/Y) kullanmak 

suretiyle kaydını tutar. 
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Form 2.10: Ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığına iliĢkin form  

 

2.10.1. Ön Yeterlik ve/veya Ġhale Dokümanında DeğiĢiklik Yapılması - 

Zeyilname 
 

Ġlân yapıldıktan sonra ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında değiĢiklik yapılmaması 

esastır. DeğiĢiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir 

tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iĢ yeri tarafından aynı Ģekilde ilân 

olunur.  
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Tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ya da 

eksikliklerin idarece tespit edilmesi durmunda, aday ya da istekli olabileceklerce yazılı 

olarak bildirilmesi hâlinde, zeyilname düzenlenerek ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında 

değiĢiklik yapılabilir. Yapılan bu değiĢikliklere iliĢkin zeyilname, baĢvuru/teklif verme 

tarihinden en az on gün öncesinde teklif verenlerin bilgi sahibi olmaları için ön yeterlik/ihale 

dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir. Ya da 

imza karĢılığı elden tebliğ edilir.  Son teklif verme tarihinden en az on gün öncesinde bilgi 

sahibi olmaları sağlanır. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin 

ilanda da bulunması halinde, ihale sürecine devam edilebilmesi, kanunun 26. maddesine göre 

düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.  

 

Yapılan değiĢiklik nedeniyle baĢvuru/tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç 

duyulursa teklif verme tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle 

zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde, tekliflerini vermiĢ olan 

isteklilere tekliflerini geri çekip, yeniden baĢvuru/teklif verme imkânı tanınır.  
 

Tüm düzenlenmiĢ zeyilnameler ihale ve ön yeterlik dokümanının bir parçasıdır.  

 

Teknik Ģartnamede, idarenin düzeltebilmek için belirli bir süreye ihtiyaç duyduğu bir 

hata var ise ve idare bu süreyi önceden öngöremiyorsa zeyilname düzenlemesi yeterli olmaz. 

Bu durumda ihale iptal edilir.  

 

Bina yapım iĢinin ihalesinde, ihale dokümanının bir parçası olan ihale konusu iĢe ait 

projede, normal katlarda kat yüksekliği 3 m olması gerekirken, katlardan birinde kat 

yüksekliği sehven 2,60 m yazılmıĢ ise bu durum projenin düzeltilmesini gerektirir. Normal 

süresi içinde hatanın fark edilmesi hâlinde, gerekli düzeltmeye iliĢkin zeyilname 

düzenlenerek ihale tarihinden en az on  gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 

Ģekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Tekliflerin hazırlanmasını 

veya iĢin gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklere 

örnek olarak tekliflerin geçerlik süresi konusunda bir maddi hata verilebilir. Örn; idare, teklif 

geçerlik süresini üçyüzaltmıĢbeĢ gün yerine üçyüzaltmıĢbeĢ iĢ günü yazmıĢsa, bunu 

zeyilname ile düzeltebilir. 
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Tablo 2.2: Zeyilname örneği - 1 
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Tablo 2.3: Zeyilname örneği - 2 

 

2.10.2. Ön Yeterlik ve/veya Ġhale Dokümanlarında Açıklama Yapılması 
 

Ġhale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında değiĢiklik veya açıklama yapılması ile ilgili 

hususlar, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 29. maddesi ve ilgili uygulama 

yönetmeliklerinin Ġhale ve Ön Yeterlik Dokümanında DeğiĢiklik Veya Açıklama Yapılması 

baĢlıklı maddelerinde ele alınır.  
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Ön yeterlik baĢvurusu veya teklif verme aĢamasında, ilan ve süreler dıĢında, ihale 

veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak adaylar 

ve istekliler son baĢvuru veya son teklif verme tarihinden en az yirmi gün önce yazılı olarak 

açıklama isteme hakkına sahiptir. Son baĢvuru veya son teklif verme gününe yirmi günden 

az bir süre kalmıĢsa açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Aday veya istekli 

olabileceklerden gelen açıklama talebinin idarece uygun görülmesi durumunda açıklama, 

talep sahibinin kimliği saklı tutulmak kaydıyla ön yeterlik veya ihale dokümanını satın almıĢ 

tüm aday veya istekli olabileceklere, son baĢvuru veya ihale tarihinden en az on gün 

öncesinde tebliğ edilir. EĢitlik prensibi bütün aday ve istekli olabileceklere uygulanır.  

 

Aday veya istekli olabileceklerin talep ettiği açıklamanın, ön yeterlik veya ihale 

dokümanında değiĢiklik yapılmasını gerektirmesi ve idarece uygun görülmesi halinde 

zeyilname düzenlenir. Zeyilname ile yapılan bu değiĢiklik, aynı prensip uyarınca ön yeterlik 

veya ihale dokümanını satın almıĢ tüm aday ve istekli olabileceklere bildirilir.  

 

Düzenlenen zeyilnameler ve yapılan yazılı açıklamalar, ihale iĢlem dosyasında 

saklanır. Zeyilnamenin düzenlendiği ve açıklamanın yapıldığı tarihten sonra ön yeterlik veya 

ihale dokümanını satın alan aday veya isteklilere, ön yeterlik ve ihale dokümanı ile birlikte 

düzenlenen zeyilname ve açıklama da verilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda satın alma iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġhale iĢlemleri sürecini ayırt ediniz.  
 Ġhale iĢlemleri süreci akıĢ Ģemasını çalıĢma 

defterinize çiziniz. 

 ÇeĢitli birimlerden gelen ihtiyaç 

taleplerini birleĢtiriniz. 

 ÇeĢitli birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini 

toplanarak gruplandırılacağını unutmayınız. 

 ġartname çeĢitlerini ayırt ediniz. 
 Ġdari ve teknik Ģartnameleri modülünden 

tekrar okuyunuz. 

 YaklaĢık maliyet hesap cetveli 

düzenleyiniz. 

 Daha önce hazırlanmıĢ yaklaĢık maliyet 

hesap cetveli örneğini uyugulama yaptığınız 

kurumdan isteyiniz. 

 YaklaĢık maliyet tespit tutanağı 

hazırlayınız. 

 Örnek bir yakalaĢık maliyet tespit tutanağı 

düzenleyiniz. 

 Piyasa fiyat araĢtırma tutanağı 

düzenleyiniz. 

 Örnek bir piyasa fiyat araĢtırma tutanağı 

hazırlayınız. 

 Ġhale Usullerini ayırt ediniz. 
 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 18.  

maddesini okuyunuz. 

 Ön yeterlilik ilanı yazınız. 
 Ön yeterlilik ilanı örneğini, modülünüzden 

yeniden gözden geçiriz. 

 Ġhale ve ön yeterlik dokümanı 

hazırlanmasında gerekli olan 

belgeleri ayırt ediniz. 

 Ġhale veya ön yeterlik dokümanının 

hazırlanmasında gerekli olan belgeleri 

bulmak için ilgili ihale uygulama 

yönetmeliğini inceleyiniz. 

 Ġhale komisyon üyelerinin 

oluĢturulması onay yazısı yazınız. 

 Ġhale komisyon oluĢturma onay yazısı örneği 

yazınız. 

 Ġhale onay belgesi hazırlayınız.  Örnek bir ihale onay belgesi yazınız. 

 Ġhale iĢlem dosyası düzenleyiniz. 
 Ġhalesi yapılacak her iĢ için bir ihale iĢlem 

dosyası düzenlendiğini unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kamu Ġhale Bülteni Ġhale Ġlanı Sevk 

ve ĠĢlem Formu hazırlayınız. 

 Kamu Ġhale Bülteni Ġhale Ġlanı Sevk ve ĠĢlem 

Formunu yayımlanacak ilan metni ile birlikte 

Kamu Ġhale Kurumuna gönderileceğini 

unutmayınız. 

 Ön ilan formu düzenleyiniz. 
 Ön ilan yapılmasının, ihale yapma 

yükümlülüğü getirmeyeceğini hatırlayınız. 

 Ġhale ilan formu düzenleyiniz. 
 Kamu Ġhale Kanununun 13. maddesini 

okuyunuz. 

 Ġhale düzeltme ilanı formu 

hazırlayınız. 
 Düzeltme ilan formu örneği yazınız. 

 Ġhale iptali ilan formu hazırlayınız. 
 Kamu Ġhale Kanununun 16. maddesini 

okuyunuz. 

 Ön yeterlik/ihale dokümanının satın 

alındığına iliĢkin form düzenleyiniz. 

 Ġhale dokümanının satın alındığına iliĢkin 

form örneğini Ġnternetten bularak 

doldurunuz. 

 Zeyilname yazınız. 
 Ġhale dokümanında değiĢiklik yapılması 

gerektiği durumlarda, zeyilname ile önceki 

ilanların geçersiz sayıldığını unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki özelliklerden hangisi, bir idari Ģartnamede belirtilmez? 

A) ĠĢin adı, niteliği, türü,  

B) AnlaĢmazlıkların çözümü,  

C) Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi, 

D) Marka veya model. 

 

2. 4734 sayılı Kanun’un 8. maddesinde hükme bağlanan eĢik değerler her yıl hangi ayda 

yenilenir? 

A) Bir Ocak 

B) Bir ġubat 

C) Bir Mart 

D) Bir Haziran 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, ihaleye katılmak için istenen ekonomik ve mali yeterliğe 

iliĢkin belgelerden birisi değildir? 

A) Bankalardan temin edilecek belgeler 

B) Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

C) ĠĢ deneyimini gösteren belgeler 

D) ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

 

4. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesini talep edenler, bu isteklerini ihale 

tarihinden en az kaç gün önce idareye faksla veya posta yoluyla bildirirler? 

A) 15 gün 

B) 10 gün 

C) 5 gün 

D) 2 gün 

 

5. Ġhale komisyon üyeleri en az kaç kiĢiden oluĢur? 

A) 5 

B)  4 

C) 3 

D) 2 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde satınalma iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bir ihale uygulamasında tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi süreçlerini 

araĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Bölgenizde bulunan bir devlet hastanesi satın alma bölümüne giderek ihale 

sonrası ne tür iĢlemlerin yapıldığını araĢtırınız ve yerinde yaptığınız bu 

araĢtırma ile ilgili bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. TEKLĠFLERĠN SUNULMASI VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Ġdareler, isteklilerden belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ 

örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. 

Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından aslı idarece 

görülmüĢtür veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen suretlerini teklifleri kapsamında 

sunabilirler. Adayın talebi halinde idareye verilen bu belgelerin asılları adayın kendisine iade 

edilir. Bu yönde yapılacak baĢvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu 

hususta görevlendirilmiĢ personel tarafından yapılması zorunludur.  

 

3.1. Ön Yeterlik Değerlendirmesi ve Ġhaleye Davet 
 

ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli 

istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde, adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji 

bakımından asgari yeterlik koĢullarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi gerekir. 

Bunun için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine 

göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. 
 

Ön yeterlik aĢamasında istenen bilgi ve belgelerin, uygulama yönetmeliklerinde 

düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.1. Ön Yeterlik BaĢvurusu ve Ġdarece Teslim Alınması 
 

Ġstekliler, ön yeterlik Ģartnamesi ve teknik Ģartnamelerdeki istenilen mali ve ekonomik 

yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeleri, uygulama yönetmeliklerinin ilgili 

maddesi doğrultusunda, tip ön yeterlik Ģartnamesinde belirlenen düzenlemelere uygun olarak 

idareye sunarlar. 

 

Form 3.1: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik/ pazarlık usulünde yeterlik 

baĢvuru mektubu  
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Ön yeterlik Ģartnamesinde belirtilen ön yeterlik baĢvuru belgeleri, ön yeterlik baĢvuru 

mektubu ekinde bir zarfa (veya bir pakete) konulur. Zarfın (veya paketin) üzerine isteklinin 

adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, baĢvurunun hangi iĢe ait olduğu ve 

ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın (veya paketin) yapıĢtırılan yeri istekli 

tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaĢelenir. Ön yeterlik baĢvuru mektubuna, ön 

yeterlik baĢvurusu için verilen evrakların sıralandığı bir dizi pusulası eklenir.  

 

Adaylar, baĢvuru belgelerinin sunulması aĢamasında, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 30. maddesinde belirtilen hususları göz önünde bulundurarak ön yeterlik 

dokümanında belirtilen saate kadar sıra numaralı alındı belgesi (standart form KIK005.0/M - 

KIK005.0/H - KIK005.0/Y) karĢılığında, baĢvurularını idareye teslim ederler. 

 

Form 3.2: Ön yeterlik baĢvurusu/yeterlik baĢvurusu/ teklif zarfı alındı belgesi  

 

Ġdare tarafından belirlenen bir görevli, baĢvuruları alır ve bunları standart form 

(KIK006.0/M - KIK006.0/H -KIK006.0/Y) ile listeler. Bu saatten sonra yapılan ön yeterlik 

baĢvuruları kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. 
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Form 3.3: Alınan ön yeterlik baĢvurusu/yeterlik baĢvurusu/ teklif zarflarının ihale komisyonuna 

teslimine dair tutanak  

 

Ön yeterlik baĢvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek ön yeterlik baĢvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son baĢvuru 

saatine kadar idareye ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak 

olan ön yeterlik baĢvurularının alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye 

alınmaz. 
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Posta ile yapılan baĢvurularda veya gönderilen tekliflerde teslim ve tesellüm tutanağı 

ve alındı belgesi uygulaması yoktur. Sadece postada geciken teklifler, idarece standart form 

(KIK007.0/M - KIK007.0/H - KIK007.0/Y) ile listelenir.  

 

Form 3.4: Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayan ön yeterlik baĢvurusunun / yeterlik 

baĢvurusunun / ihale teklifinin alınıĢ zamanına iliĢkin tutanak  

 

Zeyilname ile ön yeterlik için baĢvuru süresinin uzatılması halinde, idare ve adayların 

son baĢvuru tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından yeni son baĢvuru 

tarihine kadar uzatılmıĢ sayılır. 

 

3.1.2. Ön Yeterlik BaĢvurularının Ġhale Komisyonunca Teslim Alınması ve 

Açılması 
 

Ġhale komisyonunca belirtilen son baĢvuru saatine kadar teslim edilen ön yeterlik 

baĢvuruları, standart form (KIK006.0/M - KIK006.0/H - KIK006.0/Y) ile listelenir ve 

değerlendirmeye hemen baĢlanır. Ġhale komisyonu, baĢvuru zarflarını alıĢ sırasına göre 

incelemeye baĢlar. Ön yeterlik Ģartnamesindeki hususlara uygun olmayan zarflar 

değerlendirmeye alınmaz ve (standart form KIK008.0/M - KIK008.0/H - KIK008.0/Y) ihale 

komisyonu tutanağı ile tespit edilir.  
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Form 3.5: Uygun olmadığı için değerlendirme alınmayan ön yeterlik baĢvurusu/ yeterlik 

baĢvurusu/teklif zarflarına iliĢkin ihale komisyonu tutanağı  

 

BaĢvuru zarfları adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde, alınıĢ sırasına göre açılır 

ve belgeler eksik ise standart form (KIK009.0/M - KIK009.0/H -KIK009.0/Y) ile tespit 

edilir. 
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Form 3.6: Zarf açma ve belge kontrol tutanağı  

 

BaĢvuru zarfları açılan adaylar açıklanır ve bu iĢlemlere iliĢkin hazırlanan bir tutanak 

ihale komisyonunca imzalanır.  

 

Ön yeterlik baĢvurularının teslim alınması ve açılması aĢamasında, hiçbir baĢvurunun 

reddine veya kabulüne karar verilmez, baĢvuruyu oluĢturan belgeler düzeltilemez ve 

tamamlanamaz. BaĢvurular ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum 

kapatılır. 

 

3.1.3. Ön Yeterlik Değerlendirmesi 
 

BaĢvuruların değerlendirilmesinde ilk olarak baĢvuruların açılmasında tutanakla 

eksikleri tespiti edilen baĢvuruların değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir.  
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Ancak, baĢvurunun esasını değiĢtirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi 

eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede adaylardan bu eksik bilgilerin 

tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi 

eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iĢ 

gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri 

tamamlamayan adaylar değerlendirme dıĢı bırakılır. 
 

Ġhale komisyonları, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerini standart 

form (KIK010.0/M - KIK010.0/H - KIK010.0/Y) ile tutanağa bağlar.  

 

Form 3.7: Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine iliĢkin tutanak  

 

Ġhale komisyonları, adayların baĢvurularını değerlendirme sürecinde ihale dıĢı 

bırakılma ve ihaleye katılamayacaklarla ilgili genel hükümleri göz önünde bulundurur. Ġhale 

dıĢı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlar ile ilgili esaslar, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’nun 10. ve 11. uygulama yönetmeliklerinin "Ġhale DıĢı Bırakılma" baĢlıklı maddesi 

ve "Ġhaleye Katılamayacak Olanlar" baĢlıklı maddelerinde ele alınır.  

 

Ġlk değerlendirme sonucunda baĢvuruları uygun olan adayların baĢvurularının ayrıntılı 

değerlendirilmesine geçilir. Bu aĢamada adayların, ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini 

belirleyen asgari yeterlik kriterlerine ve ön yeterlik dokümanında belirtilen Ģartlara sahip 

olup olmadıkları herhangi bir puanlama yapmadan incelenir. 

 



 

66 

 

Ġhalede, yeterliği tespit edilenler arasından belli sayıda adayın teklif vermek üzere 

davet edildiği durumlarda, ön yeterlik dokümanında asgari yeterlik kriterleri ile birlikte 

beĢten az olmamak üzere teklif vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile 

puanlama yöntemine yer verilir.  

Ġhale komisyonu, ön yeterlik değerlendirmesini bitirdikten sonra ön yeterlik 

değerlendirmesine iliĢkin kararını verir. Kararda, ön yeterlik baĢvurusunda bulunan adayların 

adları / ticaret unvanları, yeterli oldukları tespit edilen ve yeterli bulunmayanların adları / 

ticaret unvanları ile yeterli bulunmayan adayların yeterli görülmeme gerekçeleri ayrıntılı 

olarak belirtilir. Bu değerlendirme sonucu, standart form (KIK011.0/M - KIK011.0/H - 

KIK011.0/Y) ile tespit edilir.  

 

Form 3.8: Yapılan ihalelerde yeterlik değerlendirme sonuç tutanağı 

 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, ihaleye davet edilecek aday sayısının beĢten 

az olması veya davet sonucu ihaleye teklif verecek isteklinin üçten az olması hâlinde ise 

durum bütün aday ve isteklilere bildirilmek üzere ihale iptal edilir.  
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3.1.4. Ön Yeterlik Değerlendirmesinin Sonucunun Bildirilmesi ve Ġhaleye Davet 
 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu alınan gerekçeli karar, yeterli bulunmayan 

adaylara, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Bunun için standart form (KIK012.0/M - 

KIK012.0/H - KIK012.0/Y) kullanılır. 

 

Form 3.9: Ön yeterlik / yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunmayan adaylara/isteklilere 

sonucun bildirilmesine iliĢkin form  
 

Ön yeterlik Ģartnamesinde belli sayıda adayın baĢvuru vermeye davet edileceğinin 

belirtilmesi halinde kararda, adayların puanları ile bu puanların hesaplanmasına iliĢkin 

ayrıntılara da yer verilir.  
 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara, ön 

yeterlik Ģartnamesinde belli sayıda adayın baĢvuru vermeye davet edileceğinin belirtilmesi 

halinde ise listeye alınan adaylara, ihaleye davet mektubu gönderilir  
 

Davet mektubunda, adayın ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunduğu, 

ihale dokümanının nereden, hangi bedelle satın alınacağı ile ihale günü ve saati belirtilir. 

Bunun için standart form (KIK013.0/M - KIK013.0/H - KIK013.0/Y)kullanılır.  
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Form 3.10: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara sonucun bildirimi ve 

teklif vermeye davet mektubu formu  

 

3.1.5. Tekliflerin Değerlendirilmesi 
 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu 

ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin, tekliflerinin 

değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiĢtirecek nitelikte 

olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen 

sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede 

bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dıĢı bırakılır ve geçici teminatları gelir 

kaydedilir.  
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Ġhale komisyonları uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerini standart 

form (KĠK010.0/M - KĠK010.0/H - KĠK010.0/Y) ile tutanağa bağlar.  
 

Bu ilk değerlendirme ve iĢlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 

geçilir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde 

aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dıĢı bırakılır.  
 

Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; 

tekliflerin değerlendirilmesi teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alıĢ kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye 

esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.  

 

Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, ihale komisyonunun talebi üzerine, idare, 

yazılı olarak isteklilerden verdikleri tekliflere açıklık getirmelerini isteyebilir. Bu açıklama, 

hiçbir Ģekilde teklif fiyatında değiĢiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan Ģartlara 

uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenmez. 

 

3.2. Pazarlık Usulünde Yeterlik/Teklif Belgelerinin Hazırlanması ve 

Sunulması 
 

Pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, Ġdari Ģartnamede yer alan düzenlemeler 

uyarınca, baĢvuru mektubu/teklif mektubu, geçici teminat dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak idari Ģartnamede istenilen bütün belgeler bir zarf veya pakete 

konulur. Zarfın veya paketin üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas 

açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın 

veya paketin yapıĢtırılan kısmı istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.  
 

Diğer bir deyiĢle, baĢvuruların sunulması aĢamasında istekliler, 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu'nun 30. maddesinde belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, ihale 

dokümanında belirtilen saate kadar sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında 

baĢvurularını/tekliflerini idareye verirler.  
 

BaĢvurular/teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek baĢvuruların/tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son baĢvuru/ihale saatine 

kadar idareye ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle süresinde idareye sunulamayan 

baĢvurular/teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
 

3.2.1. Pazarlık Usulünde Yeterlik BaĢvurularının Değerlendirilmesi ve Teknik 

GörüĢmeler 
 

Yeterlik baĢvurularının süresinin dolmasıyla, ihale komisyonu ilk olarak kaç yeterlik 

baĢvurusu yapıldığını bir tutanakla tespit eder. Orada bulunanlara duyurur ve hemen 

değerlendirmeye baĢlar. Ġhale komisyonu baĢvuru zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler. Bu 

ilk incelemede, zarfın üstündeki hususlara bakılır. Bu hususlara uymayan zarflar standart 

form (KIK008.0/M - KIK008.0/H - KIK008.0/Y) ile tespit edilir ve değerlendirmeye 

alınmaz.  
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Daha sonra baĢvuru zarfları, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına 

göre açılır.  

 

Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve belgelerin usulüne uygun olup 

olmadığı kontrol edilir ve standart forma (KIK09.0/M - KIK09.0/H - KIK09.0/Y) iĢlenir. 

Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler standart form (KIK010.0/M-- 

KIK010.0/H - KIK010.0/Y) ile tespit edilir.  

 

BaĢvuruların açılması aĢamasında, hiçbir baĢvurunun reddine veya kabulüne karar 

verilmez, baĢvuruyu oluĢturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. BaĢvurular ihale 

komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.  

 

BaĢvuruların değerlendirilmesine geçildiğinde, ilk olarak daha önceden uygun 

olmadığı belirlenen ve eksik belgesi bulunan isteklilerin baĢvuruları değerlendirme dıĢı 

bırakılır.  

 

Ancak, baĢvurunun esasını değiĢtirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan 

belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin 

tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi 

eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iĢ 

gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri 

tamamlamayanların baĢvuruları değerlendirme dıĢı bırakılır. 
 

Ġhale komisyonları uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerini standart 

form (KIK010.0/M - KIK010.0/H - KIK010.0/Y) ile tutanağa bağlar.  

 

Daha sonra, geriye kalan isteklilerin baĢvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine 

geçilir.  

 

Bu aĢamada, isteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 

belgelerinin ve yeterlik belgelerinde yer alan kriterlerin, ihale dokümanında belirtilen Ģartlara 

uygun olup olmadığı incelenir. Yapılan değerlendirme sonucu, istenen asgari yeterlik 

koĢullarını sağlayan istekliler yeterli bulunur. Asgari yeterlik koĢullarını taĢımadıkları ya da 

ihale dokümanına uygunsuz yeterlik belgeleri sundukları tespit edilen istekliler ise yeterli 

kabul edilmez. Standart form (KIK011.0/M - KIK011.0/H - KIK011.0/Y) ile tutanağa 

bağlanır. 

 

Ġhale komisyonu, yapılan değerlendirmeler sonucu yeterliği tespit edilen isteklilerden, 

ihale konusu iĢin teknik detayları ve gerçekleĢtirme yöntemleri gibi hususlarda, fiyat 

içermeyen ilk tekliflerini sunmalarını ister. (KIK014.0/M - KIK014.0/H - KIK014.0/Y).  
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Form 3.11: Yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan isteklilere sonucun bildirimi ve 

teknik teklif vermeye davet mektubu formu  
 

Ġhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, ihale konusu iĢin teknik detayları 

ve gerçekleĢtirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerini sunar.  
 

Bu aĢamada, ihale komisyonu tarafından fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunan her bir 

istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun Ģekilde karĢılayacak yöntem ve çözümler üzerinde 

görüĢme yapılır.  
 

Yapılan teknik görüĢmeler sonucunda, teknik Ģartnamenin Ģartları netleĢtirilir.  
 

Teknik görüĢmeler sonucunda; Ģartları karĢılayabilecek isteklilerden Ģartları 

netleĢtirilmiĢ teknik Ģartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek Ģekilde, ihale 

komisyonu tarafından belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini vermeleri istenir.  
 

Fiyatı içeren ilk tekliflerin verilebileceği son tarih ve saat davet yazısında belirtilir. 
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3.2.2. Pazarlık Usulünde Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi 
 

Ġhale komisyonunca, belirtilen ihale saatine kadar verilmiĢ olan teklifler idare 

yetkilisinden tutanak ile teslim alınır ve ihaleye hemen baĢlanır.  

 

Ġhale komisyonu, teklif sayısını hazır bulunanlara duyurduktan sonra, teklif zarflarının 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 30. maddesinde belirtilen Ģekil Ģartlarına uygun olup 

olmadıklarını incelemeye baĢlar. Bu Ģartlara uygun olmayan zarflar açılmadan ihale dıĢı 

bırakılır ve bu durum, bir tutanakla ( KĠK00 8.0/M, KĠK00 8.0/H, KĠK00 8.0/Y) tespit edilir.  

 

Teklif zarfları, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre açılır.  

 

Sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması 

aĢamasında, isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu 

“Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında” her belge için açılmıĢ bulunan sütunlara 

kaydedilerek gösterilir. Bu oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak 

(KĠK016.0/M, KĠK016.0/H, KĠK016.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon baĢkanınca 

onaylanmıĢ suretleri, isteyenlere imza karĢılığı verilmeden oturum kapatılmaz.  



 

73 

 

 
Form 3.12: Açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usullerinde teklif edilen fiyatlar 

ve yaklaĢık maliyetin açıklanmasına iliĢkin tutanak  

 

3.2.3. Pazarlık Usulünde Son Tekliflerin Alınması 
 

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ihale komisyonu tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunda isteklilerden, ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat 

tekliflerini vermeleri istenir. Ġstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale 

komisyonuna sunar. Ġhale komisyonu son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve 

son teklif fiyatlarını açıklamadan hemen önce iĢin yaklaĢık maliyetini hazır bulunanlara 

açıklar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul 

edilir. Teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Verilen bu teklifler 

değerlendirilerek ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerine bırakılır.  
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3.3. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 
 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte 

fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ġhale dokümanında fiyat dıĢı unsurların 

dikkate alınacağının belirtilmesi durumunda, idareler malın özelliğini göz önünde 

bulundurarak aĢağıdaki unsurlardan, kullanacaklarını, ayrıntılarıyla idari Ģartnamelerinde 

belirtirler.  

 

 ĠĢletme ve bakım maliyeti  

 Maliyet etkinliği   

 Verimlilik  

 Kalite  

 Teknik değer  

 Süre 

 Diğer fiyat dıĢı unsurlar  

 

Fiyat dıĢı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve 

hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli 

bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge, ihale onay belgesinin ekinde yer alır.  

 

Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iĢ deneyim belgesi fiyat dıĢı unsur olarak 

öngörülemez. Fiyat dıĢı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı 

Ģekilde belirlenemez.  

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, 

birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düĢük fiyat olması durumunda; 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dıĢı unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Bu 

değerlendirmenin gerçekleĢtirilebilmesi için fiyat dıĢı unsurlar idari Ģartnamede belirtilir.  

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da 

dikkate alınarak belirlendiği ihalede, tekliflerin birbirine eĢit olması durumunda fiyat teklifi 

düĢük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat 

tekliflerinin de eĢit olması durumunda, idari Ģartnamede yer alan fiyat dıĢı unsurların öncelik 

sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. 

 

3.4. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve Ġhalenin Ġptal Edilmesinde 

Ġdarenin Serbestliği 
 

Ġhale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiĢ olan bütün teklifleri reddederek 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Ġdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir 

yükümlülük altına girmez. Ġhalenin iptal edilmesi hâlinde, bu durum gerekçeleriyle birlikte 

bütün isteklilere standart form (KIK020.3/M - KIK019.3/H - KIK019.3/Y) ile derhal 

bildirilir.  
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Form 3.13: Bütün baĢvuruların veya tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptal kararının 

bildirilmesi formu  

 

Belli istekliler arasında, ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilecek aday 

sayısının beĢten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale 

iptal edilir. Ancak teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale dokümanı 

gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle ön yeterliği tespit 

edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 
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3.5. Ġhalenin Karara Bağlanması 
 

Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren 

istekli üzerinde bırakılır. Ġhale komisyonu, gerekçeli kararını standart form (KĠK019.0/M – 

KĠK018.0/H - KĠK018.0/Y) ile tutanağa bağlar ve ihale yetkilisinin onayına sunar.  

 

Form 3.14: Ġhale komisyonu kararı  
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Ġhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile 

varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, ihalelere katılmaktan 

yasaklı olup olmadığını kurumdan teyit ederek buna iliĢkin belgeyi ihale kararına eklemek 

zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaĢılması durumunda ihale yetkilisince 

ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir. 

 

3.6. Ġhale Kararının Onayı 
 

Bu aĢamada, ihale komisyonu yaptığı çalıĢma sonucunda gerekçeli kararını 

belirleyerek, buna iliĢkin ihale komisyonu karar tutanağını düzenler ve ihale yetkilisinin 

onayına sunar. Ġhale yetkilisi, Ġhale komisyonunun karar tarihini izleyen en geç beĢ iĢ günü 

içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder. 

(KĠK020.2/M - KĠK019.2/H - KĠK019.2/Y) Ġhale kararının, ihale yetkilisince onaylanması 

halinde geçerli; iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 

 

Form 3.15: Ġhale iptal kararının bildirilmesi formu  
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3.7. Geçici Teminatın iadesi 
 

Ġhalenin karara bağlanmasından sonra, ihaleyi kazanan istekli ile ekonomik açıdan en 

avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra saymanlık ya da 

muhasebe müdürlüklerine teslim edilir.  

 

Diğer isteklilere ait geçici teminat hariç isteklilerce verilen teklif belgeleri ihale 

sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile 

noter onaylı suret belgeler, isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade 

edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin ihale iĢlem 

dosyasında muhafazası zorunludur. Türk Lirası dıĢındaki geçici teminat olarak kabul edilen 

değerlerin isteklilere iadesi sırasında teminat değerlerine iliĢkin belgenin aslına uygunluğu 

idarece onaylı bir sureti ihale iĢlem dosyasında muhafaza edilir. Ġhale, üzerinde bırakılan 

isteklinin geçici teminatı ise kesin teminatın verilip sözleĢmeyi imzalaması halinde iade 

edilir. Ġhale, üzerinde bırakılan istekli ile sözleĢme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en 

avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleĢme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 
 

3.8. Ġhale Kararının Bildirilmesi 
 

Ġhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen üç gün içinde, ihale 

sonucu, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. 

(KĠK020.1./M - KĠK019.1./H -KĠK019.1./Y) Ġhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin 

değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilir.  
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Form 3.16: KesinleĢen ihale kararının bildirilmesi  

 

Ġhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda sonuç isteklilere 

gerekçeleri ile bildirilir. Ġhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden sonra Kamu Ġhale 

Kanununun 21. maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beĢ gün; diğer 

hallerde ise on gün geçmedikçe sözleĢme imzalanamaz. 
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3.9. SözleĢmeye Davet 
 

4734 sayılı kanunun 41. maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol 

yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç 

gün içinde ihaleyi kazanan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı 

vermek suretiyle sözleĢmeyi imzalaması bildirilir. Yabancı istekliler (Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢı olmayan gerçek kiĢiler ile yabancı tüzel kiĢilikler) için bu süreye oniki gün ilave 

edilir. Kesin teminatla ilgili hususlar, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 43. maddesinde 

belirtilmiĢtir. SözleĢme imzalandıktan hemen sonra, yüklenicinin(üzerine ihale yapılan ve 

sözleĢme imzalanan istekli) geçici teminatı iade edilir.  

 

Form 3.17: Üzerine ihale yapılan isteklinin sözleĢmeye davet edilmesine iliĢkin form 
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Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin, Kamu Ġhale Kanununun 10. maddesinin (a), (b), 

(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin 

teminatı vermemesi ya da sözleĢme imzalamaması durumunda; 4734 sayılı kanunun 44. 

maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren ile ihale 

yetkilisince de uygun görülmesi kaydıyla, sözleĢme imzalanabilir. 

 

3.9.1. SözleĢme Yapılmasında Ġsteklinin Görev ve Sorumluluğu 
 

Mücbir sebep5 halleri dıĢında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini 

yerine getirerek sözleĢme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale 

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve altı aydan bir yıla kadar bütün 

kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılması yasaklanır.  

 

Ancak, diğer yasal yükümlülükleri yerine getirdiği halde, Kamu Ġhale Kanununun 10. 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine iliĢkin belgelerin ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından, ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi 

yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin 

taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaĢılması (sosyal güvenlik prim veya 

vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine 

bakılmaksızın, bu durumda olanlar ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir; 

fakat, haklarında ihalelere katılmama cezası verilmez.  

 

KesinleĢen ihale kararı bildirildikten sonra Ģikâyet baĢvurusunda bulunulması veya 

dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale 

dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen 

sözleĢmenin imzalanamadığı durumlarda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri Ģartıyla sözleĢme 

imzalanabilir.  

 

3.9.2. SözleĢme Yapılmasında Ġdarenin Görev ve Sorumluluğu 
 

Ġdarenin sözleĢme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 

istekli, idari Ģartnamenin “SözleĢmeye Davet” baĢlıklı maddesinin 1. bendinde yer alan 

sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  beĢ gün içinde, on gün  süreli bir noter 

ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek Ģartıyla, istekli, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu 

takdirde, geçici teminatı iade edilir ve istekli, teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiĢ 

giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 

Kamu Ġhale Kanununun 60. maddesi hükümleri uygulanır. 

 

                                                      
5 Hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teĢkil edebilecek 

nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir. 
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3.9.3. Ġhalenin SözleĢmeye Bağlanması 
 

Ġhale üzerine bırakılan isteklinin sözleĢme imzalamaya gelmesi durumunda, sözleĢme 

ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde, 

sözleĢme ortak giriĢimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Ġhale dokümanında aksi 

belirtilmedikçe sözleĢmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. 

 

3.9.4. Ġhale Sonucunun Kamu Ġhale Kurumu’na Bildirimi 
 

4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan idarelerin ihale sonuçları, kanunun 42. 

maddesine göre gönderilenler hariç, en geç onbeĢ gün içinde Kamu Ġhale Kurumuna 

bildirilir. Bu sonuçlardan kanun kapsamındaki ihalelere iliĢkin olanlar, kurum tarafından, 

Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanır. 

 

3.10. Bildirim ve Tebligat Esasları 
 

Ġsteklilere ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda 

aĢağıdaki hususlara uyulması zorunludur.  

 

Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aĢağıdaki yöntemler kullanılarak 

yapılabilir:  

 

 Ġmza karĢılığı elden  

 Ġadeli taahhütlü mektupla  

 Elektronik ortamda  

 Faksla  

 

Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip 

eden yedinci gün; yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi 

sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaĢması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 
 
Ġdareler tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve 

anlaĢmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı 

gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde 

bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Ġdareler ile istekli ve istekli olabilecekler tarafından, 

elektronik imza kullanılarak yapılan iĢlemlerde ve Ģikayet baĢvurularına iliĢkin iĢlemler dahil 

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine iliĢkin iĢlemlerde 

teyit aranmaz.  
 

Elektronik haberleĢmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın 

olarak kullanılan haberleĢme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay eriĢilebilir 

olmalı ve eĢit muamele ilkesini sağlamalıdır.  
 
Her türlü bilgi alıĢveriĢi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin 

ve baĢvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır. 
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3.11. Muayene ve Kabul Komisyonları 
 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluĢları, yaptıkları 

ihaleler sonucunda; 

 

 Teslim edilen mal iĢlemleri  

 Hizmet iĢleri 

 Yapım iĢleri   

 Denetim iĢleri 

 Muayene  ve kabul iĢleri için muayene ve kabul komisyonları kurulur. 

 

3.11.1. Muayene ve Kabul Komisyonlarının KuruluĢu  
 

Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri baĢkan olmak üzere en 

az üç kiĢiden oluĢturulur. ĠĢin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, 

toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.  

 

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının iĢin uzmanı olması 

zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya iĢin özelliğine uygun nitelikte uzman 

personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel 

görevlendirilebilir. 

 

ĠĢin denetiminde bulunan kontrol teĢkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında 

üye olarak görev alamaz; ancak, kontrol teĢkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile 

birlikte iĢyerinde; iĢyeri öngörülmeyen iĢlerde ise sözleĢmesinde iĢin kabulü için belirlenen 

yerde hazır bulunması zorunludur. 

 

3.11.2. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri 
 

Muayene ve kabul komisyonu,  kurulduğu tarihten itibaren, on günü geçmemek üzere 

idarece belirlenen süre içinde iĢyerine, iĢyeri öngörülmeyen iĢlerde ise sözleĢmesinde iĢin 

kabulü için belirlenen yere gider ve aĢağıdaki görevleri yapar:  

 

 Yüklenici tarafından gerçekleĢtirilen iĢleri inceler ve muayene eder.  

 ĠĢin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesi 

ile iĢletme ve çalıĢma deneylerini yapar.  

 Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, iĢin kabulünü yapar.  

 Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan iĢin, ihale 

dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığını inceler. 

 Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir. 

 

Yukarıda belirtilen on günlük süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından 

uzatılabilir. Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını 

çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karĢı olanlar, karĢı olma 

nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. 
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3.11.3. Muayene ve Kabul ĠĢlemleri 
 

SözleĢme konusu iĢ tamamlandığında yüklenici, yapılmıĢ olan iĢin kabulünün 

yapılması için idareye yazılı olarak baĢvurur. Bu baĢvuru üzerine, kontrol teĢkilatınca 

yapılan ön inceleme sonucunda iĢin kabule uygun bulunması halinde durum, “Hizmet ĠĢleri 

Kabul Teklif Belgesi” (KĠK56.0/H) düzenlenerek yetkili makama bildirilir.  

 

 

Form 3.18: Hizmet iĢleri kabul teklif belgesi  

 

Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itbaren 

yetkili makamca, muayene ve kabul komisyonu oluĢturulur ve durum yükleniciye yazılı 

olarak bildirilir. 
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3.11.4. Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 
 

Mal ve/veya iĢ teslim edildikten sonra iĢletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen 

kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaĢılması 

için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla 

komisyonca geçici kabul yapılır.  

 

Form 3.19: Yapım iĢleri geçici kabul tutanağı  
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SözleĢme konusu malların; denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, yüklenici 

iĢin kabul iĢlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile idareye baĢvurur. Komisyonun 

olumlu raporu, idarece kabul edilerek, ödemeye iliĢkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır. 

Malın / iĢin kabulü ve ödemeye iliĢkin bildiri yükleniciye yazılı olarak yapılır. 
 

Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise kesin kabul zamanı ihale 

dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile 

idareye baĢvurur. Bu baĢvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, kabul 

komisyonu kurulur ve kabul iĢlemleri yapılır. 

 

Form 3.20: Hizmet iĢleri kabul teklif belgesi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda satın alma iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 
  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġsteklilerce sunulan belgeleri mevzuata 

uygun olarak kabul ediniz 

 Ġdarelerin istedikleri belgelerin 

mevzuata uygun olmasının önemini 

çalıĢma defterinize yazarak açıklayınız. 

 Ön yeterlilik baĢvurularını tutanakla 

teslim alınız 

 Teklif zarfı alındı belgesini tutanakla 

teslim alınacağını unutmayınız. 

 Alınan ön yeterlik baĢvurusu zarflarının 

ihale komisyonuna teslim tutanağını 

yazınız 

 Teklif zarflarının ihale komisyonuna 

teslimine dair bir tutanak örneği 

düzenleyiniz. 

 Postada geciken tekliflerin alınıĢ 

zamanına iliĢkin tutanak yazınız 

 Ġhale teklifinin alınıĢ zamanına iliĢkin 

tutanak örneklerini değiĢik kaynaklardan 

inceleyiniz. 

 Yapılan ihalelerde yeterlik 

değerlendirme sonuç tutanağı 

hazırlayınız 

 Ġhaleye katılmak isteyen adayların 

yeterliklerinin nasıl değerlendirildiğini 

modülünüzden tekrar okuyunuz. 

 Ön yeterlik/yeterlik 

değerlendirilmesinde yeterli 

bulunmayan isteklilere sonucu bildiriniz 

 Ön yeterlik/yeterlik 

değerlendirilmesinde yeterli 

bulunmayan isteklilere sonucun 

bildirildiği standart form örneği 

düzenleyiniz.  

 Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 

yeterli bulunan adaylara sonucun 

bildirimi ve teklif vermeye davet 

mektubu yazınız 

 Yeterli bulunan adaylara, örnek bir teklif 

vermeye davet mektubu örneği yazınız. 

 Pazarlık usullerinde teklif edilen fiyatlar 

ve yaklaĢık maliyetin açıklanmasına 

iliĢkin tutanak hazırlayınız 

 Teklif edilen fiyatlar ve yaklaĢık 

maliyetin açıklanmasına iliĢkin tutanak 

örneği hazırlayınız. 

 Bütün baĢvuruların veya tekliflerin 

reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptal 

kararını bütün isteklilere bildiriniz 

 Ġhalenin iptal kararını bütün isteklilere 

bildiren bir yazı örneği yazınız. 

 Ġhale komisyon kararı tutanağı yazınız 
 Örnek bir ihale komisyon karar tutanağı 

düzenleyiniz. 

 Ġhale sonucunu Kamu Ġhale Kurumunu 

bildiriniz 

 Ġhale sonucunun Kamu Ġhale Kurumuna 

nasıl bildirildiğini modülünüzden tekrar 

okuyunuz. 

 Kamu Ġhale Kurumu Web sayfasını 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Tekliflerin sunulması aĢamasında aĢağıdaki belgelerden hangisi, idare tarafından 

kabul edilmez? 

A) Belgelerin aslı 

B) Noter onaylı belgeler 

C) Fotokopi belgeler 

D) Faturalar 
 

2. Ön yeterlilik değerlendirilmesinde, idarelerce tamamlatılması istenen bilgi 

eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin olarak adaylara en az kaç gün süre verilir? 

A) 2 

B) 5 

C) 7 

D) 10 

 

3. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara 

gönderilen davet mektubunda, aĢağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? 

A) Adayın yeterli bulunduğu 

B) Ġhale dökümanının nereden satın alınacağı 

C) Ġhale günü ve saati 

D) YaklaĢık maliyet 

 

4. “Ġhaleye davet mektubunun iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır”. 

Ġhaleye davet mektubunun yabancı istekliye posta yoluyla gönderileceği zaman 

yedinci gün ibaresi, aĢağıdakilerden hangisi ile değiĢtirilecektir? 

A) Onuncu gün 

B) OnbeĢinci gün 

C) Ondokuzuncu gün 

D) YirmibeĢinci gün 
 

5. Ġhale komisyonları, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerini hangi 

standart form ile tutanağa bağlar? 

A) KĠK010.0/M  

B) KIK014.0/M 

C) KĠK016.0/M 

D) KIK020.3/M 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, ihale yönteminin devlet tarafından kullanıldığı alanlardan 

biri değildir? 

A) Savunma ihaleleri 

B) Frekans ihaleleri 

C) Antika ihaleleri 

D) ÖzelleĢtirmeler 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, ihalelerde yeni araçlardan biri değildir? 

A) Çerçeve anlaĢması 

B) Doğrudan temin 

C) Dinamik alım sistemi 

D) Elektronik ihale 

 

3. Ġhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik 

kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak 

bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleĢtirilen alım 

süreci aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık ihale usulü 

B) Elektronik ihale 

C) Elektronik eksiltme 

D) Dinamik alım sistemi 

 

4. Ġdarece tespit edilen ihtiyacın giderilebilmesi, dolayısıyla mal veya hizmet satın 

alınabilmesi, yapım iĢlerinin yaptırılabilmesi için öncelikle aĢağıdakilerden hangisinin 

olması zorunludur? 

A) Ġhtiyacın olması 

B) Ġdarenin istemesi 

C) Ödeneğin olması 

D) Önceden planlanması 

 

5. Ġhale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında değiĢiklik veya açıklama yapılması ile ilgili 

hususlar Kamu Ġhale Kanununun hangi maddesinde düzenlenmiĢtir? 

A) 18  

B) 29 

C) 35 

D) 40 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Ġlân sürelerinin hesaplanmasında, aĢağıdakilerden hangisi dikkate alınır? 

A) Ġlanın yayımlandığı gün 

B) Ġdarenin tespit ettiği gün 

C) ġartnamede belirlenen gün 

D) Adayların haberdar olduğu gün 

 

7. Ġhale onay belgesi en az kaç nüsha doldurulur? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

8. Ġdare, bir ihaleyi yapmadan önce aĢağıdaki yöntemlerden hangisini düĢünmelidir? 

A) Pazarlık usulü 

B) Belli istekliler arasında ihale usulü 

C) Açık ihale usulü 

D) Doğrudan temin 

 

9. Muayene ve kabul komisyonları, en az kaç kiĢiden oluĢturulur?  

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

 

10. AĢağıdaki yöntemlerden hangisi ile isteklilere, idareler veya kurum tarafından tebligat 

yapılamaz? 

A) Ġmza karĢılığı elden 

B) Telefon ile 

C) Faksla 

D) Ġadeli taahütlü mektupla 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 C 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 

  

CEVAP ANAHTARI 
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