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KANUNUN AMACI 

 
 Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi 

olan veya kamunun denetimi altında 
bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu 
kurum ve kuruluĢlarının yapacakları 
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri 
belirlemektir. 



 

 

 AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her 
türlü kaynaktan karĢılanan mal veya hizmet alımları 
ile yapım iĢlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine 
göre yürütülür. 

 

KAPSAM  



 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 
bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile 
bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluĢlar, birlikler 
(mesleki kuruluĢ Ģeklinde faaliyet gösterenler ile 
bunların üst kuruluĢları hariç), tüzel kiĢiler. 

 
 Kamu iktisadi kuruluĢları ile iktisadi devlet 

teĢekküllerinden oluĢan kamu iktisadi teĢebbüsleri. 
 

 Sosyal güvenlik kuruluĢları, fonlar, özel kanunlarla 
kurulmuĢ ve kendilerine kamu görevi verilmiĢ tüzel 
kiĢiliğe sahip kuruluĢlar (mesleki kuruluĢlar ve vakıf 
yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli 
kuruluĢlar. 
 

 Yukarıda sayılanların doğrudan veya dolaylı olarak 
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından 
fazlasına sahip bulundukları her çeĢit kuruluĢ, 
müessese, birlik, iĢletme ve Ģirketler. 

 



 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu 
bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya 
da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
bulundukları Ģirketlerin yapım ihaleleri.  

 
 Kanun kapsamında bulunmaktadır. 
 
 Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun 

hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu 
bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar 
ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak 
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından 
fazlasına sahip bulundukları Ģirketler (e) bendinde 
belirtilen  yapım ihaleleri hariç)4603 sayılı Kanun 
kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları ile enerji, su, ulaĢtırma ve 
telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren 
teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler bu Kanun kapsamı 
dıĢındadır.  
 

 



TANIMLAR 
  

 

Bu Kanunun uygulanmasında; 
 
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taĢınır ve taĢınmaz 
mal ve hakları, 
 
 
Hizmet : Bakım ve onarım, taĢıma, haberleĢme, sigorta, araĢtırma 
ve geliĢtirme, muhasebe, piyasa araĢtırması ve anket, danıĢmanlık, 
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, 
toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî 
eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 
yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taĢınır ve taĢınmaz mal ve 
hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 



 
Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, 
 liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt 
 yapı, boru iletim hattı, haberleĢme ve enerji nakil hattı, baraj, 
 enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taĢkın 
 koruma ve dekapaj gibi her türlü inĢaat  iĢleri ve bu iĢlerle ilgili 
 tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, 
 restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve 
 montaj iĢleri ile benzeri yapım iĢlerini,  
 
Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel 
kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 
   
Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek 
veya tüzel kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 
 

DanıĢman : DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin 

yararı için kullanan danıĢmanlığını yaptığı iĢin yüklenicileri ile 

hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danıĢmanlık 

hizmeti karĢılığı dıĢında hiçbir kazanç sağlamayan ve 

danıĢmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, 

 



 

 

Yapım Müteahhidi : Yapım iĢi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel 

kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

 

Aday : Ön yeterlik için baĢvuran gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların 

oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

 

Ortak GiriĢim : Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel 

kiĢinin aralarında yaptıkları anlaĢma ile oluĢturulan iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyumları, 

 

 



Ġstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesine teklif 

veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 

 

Ġstekli olabilecek : Ġhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya 

ön yeterlik dokümanı satın almıĢ gerçek veya tüzel kiĢiyi ya da bunların 

oluĢturdukları ortak giriĢimi, 

 

Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢilikleri, 

 

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan istekliyi, 

 

Ġdare : Ġhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢları 

 

Ġhale yetkilisi :  Ġdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve 

sorumluluğuna sahip kiĢi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki 

devri yapılmıĢ görevlilerini, 



BaĢvuru Belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe 
katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere 
sunulan belgeleri, 
 
 
Ġhale dokümanı : Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım 
iĢlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile 

yaptırılacak iĢin projesini de kapsayan teknik Ģartnameler, sözleĢme 

tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, 
 
Ġhale : Bu Kanunda 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 iĢlemleri, 
 
Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu 
fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 

 
 



 Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, 

 

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

 

 Pazarlık usulü : Bu kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale 
sürecinin iki aĢamalı olarak gerçekleĢtirildiği ve idarenin ihale konusu 
iĢin teknik detayları ile gerçekleĢtirme yöntemlerini ve belli hallerde 
fiyatı isteklilerle görüĢtüğü usulü, 

 

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

 

 SözleĢme : Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde idare ile 
yüklenici arasında yapılan yazılı anlaĢmayı, 

 

 Kurum : Kamu Ġhale Kurumunu, 

 

 Kurul : Kamu Ġhale Kurulunu, 

 



 Ön ilan : Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmıĢ iĢlere iliĢkin 
olarak, mali yılın baĢlangıcını izleyen mümkün olan en kısa 
sürede yapılan duyuruyu, 

 

 Elektronik  Kamu Alımları platformu : Ġdareler ile kamu 
alımları sürecine taraf olanların bu sürece iliĢkin iĢlemleri 
internet üzerinden gerçekleĢtirebilecekleri ve Kurum 
tarafından yönetilen elektronik ortamı, 

 

    Ġfade eder. 
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Saydamlık  
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Kamuoyu 
denetimi  

İhtiyaçlar uygun 
şartlar  ve zamanda 

karşılanmalı  

Kaynaklar 
verimli 

kullanılmalı 



TEMEL İLKELER 

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

 

 EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet 
alımları ile yapım iĢleri kısımlara bölünemez. 

 

 Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli 
istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale 
usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. 

 

 Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamaz.  



İHALE KOMİSYONU 

 Ġhale yetkilisi, biri baĢkan olmak üzere, ikisinin 
ihale konusu iĢin uzmanı olması Ģartıyla, ilgili idare 
personelinden en az dört kiĢinin  ve muhasebe veya 
malî iĢlerden sorumlu bir personelin katılımıyla 
kurulacak en az beĢ ve tek sayıda kiĢiden oluĢan 
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak 
üzere görevlendirir. 



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

 

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

 

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

 

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



İHALE İŞLEM DOSYASI 

 

 Ġhalesi yapılacak her iĢ için bir iĢlem dosyası düzenlenir. 
Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki 
yaklaĢık maliyete iliĢkin hesap cetveli, ihale dokümanı, 
ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan 
baĢvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale 
komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili 
bütün belgeler bulunur. 



EŞİK DEĞERLER 
 

 Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin 
uygulanmasında yaklaĢık maliyet dikkate alınarak 
kullanılacak eĢik değerler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

2018 YILI ĠÇĠN EġĠK DEĞERLER 

 
 Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin 

mal ve hizmet alımlarında     :  1.239.599,00 TL 

 

 Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet 
alımlarında                          :  2.066.004,00 TL 

 

 Kanun kapsamındaki  idarelerin yapım iĢlerinde                                            
                                     :  45.452.363,00 TL 

 

 

 

 



 
 Pazarlık (21/f) : 225.403,00-TL. 

 

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

                                           22.524,00-TL.  (Diğer illerde ) 

 

 (Doğrudan temin için belirlenen bu limit BAP biriminde-Bilimsel 
AraĢtırma Projeleri için 3 katı olarak uygulanır.) 

 

 Bu limitler her yıl Ģubat ayında güncellenir. 

 

 



YAKLAŞIK MALİYET 
 

 Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin 
ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü 
fiyat araĢtırması yapılarak katma değer 
vergisi hariç olmak üzere yaklaĢık maliyet 
belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap 
cetvelinde gösterilir. YaklaĢık maliyete ihale 
ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya 
ihale süreci ile resmi iliĢkisi olmayan diğer 
kiĢilere açıklanmaz. 



İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt 
yüklenici olarak, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir 
Ģekilde ihalelere katılamazlar. 

 

a) Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler 
gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya 
mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan 
yasaklanmıĢ olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi 
ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine 
rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 



b)Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

 

c)Ġhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip 
kurullarda görevli kiĢiler. 

 

d)Ġhaleyi yapan idarenin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale 
iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
onaylamakla görevli olanlar. 

 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü 
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile 
evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri  

( bu kiĢilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya 
sermayesinin %10’ undan fazlasına sahip olmadıkları anonim 
Ģirketler hariç). 



ŞARTNAMELER 

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

 

 Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin 
teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik 
Ģartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, 
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, 
rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler 
için fırsat eĢitliği sağlayacaktır. 

 



ŞARTNAMELER 

 Teknik Ģartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de 
yapılır. Bu Ģartnamelerde 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 verilmeyecektir. 

  

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

 



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI 

İLE ÖN İLAN 
Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre 
tanımak suretiyle; 

 

a) YaklaĢık maliyeti 8 inci maddede yer alan eĢik değerlere eĢit 
veya bu değerleri aĢan ihalelerden;        

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

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

 Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden 
en az yirmi beĢ gün önce, 

 

Kamu Ġhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle 
yapılır.  

 



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI 

İLE ÖN İLAN 

 YaklaĢık maliyeti eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri aĢan 
belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale 
gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi 
zorunludur. 

 

 b) YaklaĢık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eĢik değerlerin 
altında kalan ihalelerden; 

 

 YaklaĢık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına (yüz otuz beĢ bin iki 
yüz otuz sekiz Türk Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet 
alımları ile altmıĢmilyar Türk Lirasına (iki yüz yetmiĢ bin dört 
yüz seksen dokuz Türk Lirasına)* kadar olan yapım iĢlerinin 
ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve iĢin 
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,  

 

 

 



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI 

İLE ÖN İLAN 
 YaklaĢık maliyeti otuz milyar (yüz otuz beĢ bin iki yüz otuz 

sekiz Türk Lirası)* ile altmıĢ milyar Türk Lirası (iki yüz yetmiĢ 
bin dört yüz seksen dokuz)* arasında olan mal veya hizmet 
alımları ile altmıĢ milyar (iki yüz yetmiĢ bin dört yüz seksen 
dokuz)*ile beĢ yüz milyar Türk Lirası (iki milyon iki yüz elli 
dört bin yüz doksan iki Türk Lirası)* arasında olan yapım 
iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on dört gün önce Kamu 
Ġhale Bülteninde ve iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 
birinde,           

 3) YaklaĢık maliyeti altmıĢ milyar Türk Lirasının (iki yüz 
yetmiĢ bin dört yüz seksen dokuz Türk Lirası)* üzerinde ve 
eĢik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beĢ yüz 
milyar Türk Lirasının (iki milyon iki yüz elli dört bin yüz doksan 
iki Türk Lirası)* üzerinde ve eĢik değerin altında olan yapım 
iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu 
Ġhale Bülteninde ve iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 
birinde,   

 

 



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI 

İLE ÖN İLAN 

 En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.  

 

 

 YaklaĢık maliyeti 8 inci maddede yer alan eĢik değerlerin 
altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön 
yeterlik ilânlarının son baĢvuru tarihinden en az yedi gün önce 
(b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen 
adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre 
davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 

 

 



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI 

İLE ÖN İLAN 

 

 

 

 (Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ġdareler, yaklaĢık 
maliyeti 8 inci maddede belirtilen eĢik değerlere eĢit veya bu 
değerleri aĢan ihaleler için Kamu Ġhale Bülteninde ön ilan 
yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan 
yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmi dört 
güne kadar indirilebilir. 

 

 



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI 

İLE ÖN İLAN 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanda aĢağıdaki 
hususların belirtilmesi zorunludur: 

 

 a) Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik 
posta adresi. 

 b) Ġhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında 
kalemler ve tahmini miktarlar, yapım iĢlerinde ise iĢin 
yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin 
edilen fiziki miktarı veya kapsamı. 

 c) Çerçeve anlaĢma yapılıp yapılmayacağı. 

 d) Ġhalenin yapılacağı yer. 

 e) Ġhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. 

 

 



ORTAK GİRİŞİMLER 

 Ortak giriĢimler birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi tarafından 
iĢ ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluĢturulabilir. ĠĢ 
ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla iĢin tümünü birlikte 
yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve 
sorumluluklarını ayırarak iĢin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 
kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. ĠĢ ortaklığı her 
türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, iĢin farklı 
uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye 
konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale 
dokümanında belirtirler.  



ALT YÜKLENİCİLER 

 Ġhale konusu iĢin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, 
ihale aĢamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı 
düĢündükleri iĢleri belirtmeleri, sözleĢme imzalamadan önce 
de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları 
istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları 
iĢlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

 



İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN 

İPTAL EDİLMESİ 

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

 

 Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal 
edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aĢamaya 
kadar teklif vermiĢ olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ 
edilir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiĢ olan bütün 
teklifler reddedilmiĢ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın 
isteklilere iade edilir. Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle 
isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

  

 Ġhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden 
geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. 

 



YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

Ġhalelerde aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak 
yasaktır: 

 

  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, 
irtikap, rüĢvet suretiyle veya baĢka yollarla ihaleye iliĢkin 
iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs  etmek.  

 

 Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere 
anlaĢma teklifinde bulunmak veya teĢvik etmek, rekabeti veya 
ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak.      

    

 Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya 
bunlara teĢebbüs etmek.              

 

 



YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

 Alternatif teklif verebilme halleri dıĢında, ihalelerde bir istekli 
tarafından kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı 
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.    

         

 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde 
ihaleye katılmak. 

 



İHALE USÜLLERİ 

 Açık İhale Usulü: 
 

 Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

 

 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü : 
 

 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  iĢlerin ihalesi ile yaklaĢık maliyeti eĢik değerin 
yarısını aĢan yapım iĢi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. 

 



 Pazarlık Usulü: 

 
 AĢağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 

 

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

 

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

 

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



 d) Ġhalenin, araĢtırma ve geliĢtirme sürecine ihtiyaç gösteren 
ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. 

 

 e) Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin 
özgün nitelikte ve karmaĢık olması nedeniyle teknik ve malî 
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. 

 

 f)Ġdarelerin yaklaĢık maliyeti elli milyar (iki yüz yirmi beĢ bin 
dört yüz üç lira) Türk Lirasına kadar olan mamul mal, 
malzeme veya hizmet alımları. 



 (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması 
zorunlu değildir. Ġlan yapılmayan hallerde en az üç istekli 
davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte 
vermeleri istenir. 
 

 (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale 
dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre 
yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu iĢin 
teknik detayları ve gerçekleĢtirme yöntemleri gibi hususlarda 
fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Ġdarenin ihtiyaçlarını en 
uygun Ģekilde karĢılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale 
komisyonu her bir istekli ile görüĢür. Teknik görüĢmeler 
sonucunda Ģartların netleĢmesi üzerine bu Ģartları 
karĢılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek Ģartları 
netleĢtirilmiĢ teknik Ģartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini 
de içerecek Ģekilde tekliflerini vermeleri istenir. 
 

 



 Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, 
ilk fiyat tekliflerini aĢmamak üzere 
isteklilerden ihale kararına esas olacak son 
yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale 
sonuçlandırılır. 

 

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

 



 

 AĢağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan 
yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan 
temini usulüne baĢvurulabilir.  
 

 a) Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi 
tarafından karĢılanabileceğinin tespit edilmesi.  
 

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

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

Doğrudan Temin  



 
 d) BüyükĢehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin  

(67.613,00-TL) diğer idarelerin (22.574,00-TL)  aĢmayan 
ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak 
konaklama, seyahat ve iaĢeye iliĢkin alımlar.  
 

 e) Ġdarelerin ihtiyacına uygun taĢınmaz mal alımı veya 
kiralanması.  
 

 f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan 
dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda 
kullanılacak olan ilaç, aĢı, serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, 
protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve 
hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf 
malzemeleri alımları. 
 

 Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 
10.uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu 
bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kiĢi veya kiĢiler 
tarafından piyasada fiyat araĢtırması yapılarak ihtiyaçlar temin 
edilir. 



 İHALE İLÂNLARINDA BULUNMASI 

ZORUNLU HUSULAR 
Ġhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer 
verilemez. Ġhale ilânlarında aĢağıdaki hususların  belirtilmesi 
zorunludur: 

 

 Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 

             

 Ġhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. 

            

 Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım 
ihalelerinde ise iĢin yapılacağı yer. 

             

 Ġhale konusu iĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihi. 

             

 Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme Ģartları ve 
istenilen belgelerin neler olduğu. 

 



İHALE İLÂNLARINDA BULUNMASI 

ZORUNLU HUSULAR 
 Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.         

 Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli 
istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp 
uygulanmayacağı.           

 Ġhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle 
alınacağı.           

 (Değişik: 30/7/2003-4964/16 md.) Ġhalenin nerede, 
hangi tarih ve saatte yapılacağı.             

 Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.        

 Teklif ve sözleĢme türü.           

 (Değişik: 30/7/2003-4964/16 md.) Teklif edilen bedelin 
% 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda 
geçici teminat verileceği.  

 Tekliflerin geçerlilik süresi.         

 (Ek: 30/7/2003-4964/16 md.) Ġhaleye konsorsiyumların 
teklif verip veremeyeceği.  

 



İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA 

YAPILMASI 

 Ġlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiĢiklik 
yapılmaması esastır. DeğiĢiklik yapılması zorunlu olursa, bunu 
gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek 
önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iĢ yeniden aynı Ģekilde ilan 
olunur. 

 Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya 
iĢin gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik 
hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya 
isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale 
dokümanında değiĢiklikler yapılabilir. Yapılan bu değiĢikliklere 
iliĢkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, 
son teklif verme günüden en az on gün öncesinde bilgi sahibi 
olmalarını temin edecek Ģekilde ihale dokümanı alanların 
tamamına gönderilir. 



TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 

 Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye 
katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa 
konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret 
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu 
ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan 
yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

 

 Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra 
numaralı alındılar karĢılığında idareye verilir. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilemez ve açılmaksızın iade edilir. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale 
saatine kadar idareye ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme 
nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı 
bir tutanakla tespit edilir. 

 

 Verilen teklifler, zeyilname hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz ve değiĢtirilemez. 



 

 

 Tekliflerin geçerlilik süresi  ihale dokümanında 
belirtilir. idarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, 
teklif ve sözleĢme koĢulları değiĢtirilmemek ve 
isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında 
belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 



 
 Ġhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az 

olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda 
geçici teminat alınır. Ġhale dokümanında belirtilmesi 
Ģartıyla, danıĢmanlık hizmeti  ihalelerinde geçici 
teminat alınması zorunlu değildir. 

 GEÇİCİ TEMİNAT 



TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK 

DEĞERLER 

 Tedavüldeki Türk Parası. 

 

 Bankalar ve özel finans kurumları tarafından  

   verilen teminat mektupları. 

 

 Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç 
Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler. 

 

 



TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI 

 Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine 
kadar idareye verilir. Ġhale komisyonunca ihale 
dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiĢ 
olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır 
bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baĢlanır. 
Ġhale komisyonu teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre 
inceler. 30.maddenin birinci fıkrasına uygun 
olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek 
değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte 
hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre açılır. 

 



 Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif 
mektubu ile geçici teminatlarının uygun olup 
olmadığı  kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif 
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan 
istekliler tutanakla tespit edilir. Ġstekliler ile teklif 
fiyatları ve yaklaĢık maliyet tutarı açıklanır.  Bu 
iĢlemlere iliĢkin hazırlanan tutanak ihale 
komisyonunca imzalanır. Bu aĢamada; hiçbir 
teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi 
oluĢturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. 
Teklifler ihale komisyonunca hemen 
değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

 



AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER 
 Ġhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, 

diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaĢık maliyete 
göre teklif fiyatı aĢırı düĢük olanları tespit eder. Bu teklifleri 
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden 
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileĢenler ile ilgili 
ayrıntıları yazılı olarak ister.  

  

    Ġhale komisyonu;  

 

 a) Ġmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin 
ekonomik olması,            

 b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve 
hizmetlerin temini veya yapım iĢinin yerine getirilmesinde 
kullanacağı avantajlı koĢullar,         

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım iĢinin 
özgünlüğü,             



AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER 
 Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aĢırı 

düĢük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, 
açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada 
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  

 

 Kurum, ihale konusu iĢin türü, niteliği ve yaklaĢık maliyeti ile 
ihale edilme usulüne göre aĢırı düĢük tekliflerin tespiti, 
değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 
belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri 
belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama 
istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaĢık 
maliyeti 8. maddede öngörülen eĢik değerlerin yarısına kadar 
olan hizmet alımları ile yapım iĢleri ihalelerinde sınır değerin 
altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama 
istenilmeksizin reddedilmesine iliĢkin düzenlemeler yapmaya 
yetkilidir. Ġhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında 
Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır. 



BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE 

İHALENİN İPTALİ 

 Ġhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiĢ olan 
bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte 
serbesttir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde bu durum 
bütün isteklilere derhal bildirilir. Ġdare bütün 
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir 
yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 

30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin 
talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme 
gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 

 



İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE 

ONAYLANMASI 
 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme 

sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren 
isteklinin üzerinde bırakılır. 

 

 (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre 
veya fiyat ile birlikte iĢletme ve bakım maliyeti, maliyet 
etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dıĢındaki 
unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifin fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların 
parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.  

 

 Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli 
istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, 
bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

 



İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE 

ONAYLANMASI 
 En düĢük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak 

değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı 
fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif olduğu anlaĢıldığı takdirde, ikinci fıkrada 
belirtilen fiyat dıĢındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale 
sonuçlandırılır.  

 Ġhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale 
yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya 
ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi 
istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamıĢ 
ise nedenleri belirtilir. 

 Ġhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beĢ iĢ günü içinde 
ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek 
suretiyle iptal eder. 

 Ġhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi 
halinde ise hükümsüz sayılır. 

 



İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE 

ONAYLANMASI 

 (Değişik son fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) 
Ġhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce 
idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa 
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup 
olmadığını teyit ettirerek buna iliĢkin belgeyi ihale 
kararına eklemek zorundadır. Ġki isteklinin de 
yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 

 



KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ 

BİLDİRİLMESİ 

 Ġhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından 
onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde 
bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün 
isteklilere bildirilir. Ġhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin 
değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 
gerekçelerine de yer verilir. 

 

 Ġhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi 
durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle 
bildirim yapılır. 

 

 Ġhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 
inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beĢ 
gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleĢme 
imzalanamaz. 

 



SÖZLEŞMEYE DAVET 

 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol 
yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı 
tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde 
bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin 
teminatı vermek suretiyle sözleĢmeyi imzalaması hususu 
bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir. 
SözleĢmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma 
gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere 
katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 

 

 43 üncü madde hükmü gereğince sözleĢmeden önce kesin 
teminat alınmayan danıĢmanlık hizmet ihalelerinde 
sözleĢmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci 
fıkra hükümlerine göre yapılır. 

 



KESİN TEMİNAT 
 Madde 43- Taahhüdün sözleĢme ve ihale dokümanı 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyla, sözleĢmenin yapılmasından önce ihale üzerinde 
kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle 
% 6 oranında kesin teminat alınır.  

 

 Ancak, danıĢmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında 
belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleĢme yapılmadan önce 
alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak ediĢten % 6 
oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. 

 

 Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin 
altında olması halinde, bu istekliden yaklaĢık maliyetin % 
6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin 
teminat oranına iliĢkin düzenlemeler yapabilir. 

 



İHALENİN SÖZLEŞMEYE 

BAĞLANMASI 

 Yapılan bütün ihaleler bir sözleĢmeye bağlanır. 
SözleĢmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile 
yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak 
giriĢim olması halinde, sözleĢmeler ortak giriĢimin 
bütün ortakları tarafından imzalanır. Ġhale 
dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleĢmelerin 
notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.   

  

 Ġhale dokümanında belirtilen Ģartlara aykırı 
sözleĢme düzenlenemez. 

 



SONUÇ BİLDİRİMİ 

 Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım 
iĢleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 inci 
maddeye göre gönderilenler hariç, en geç on beĢ 
gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun 
kapsamındaki ihalelere iliĢkin olanlar Kurum 
tarafından Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanır. 
Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile 
savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev 
yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal 
ve hizmet alımları ile yapım iĢlerine iliĢkin ihale 
sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili 
idarenin görüĢü alınarak Kurum tarafından 
belirlenir. 

 

 



 

 

 

TEŞEKKÜR EDERİM. 

 

    SAYGILARIMLA. 


