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T.C. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YENİLEME ALANLARINDA YAPILACAK 

İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER  

HAKKINDA  YÖNETMELİK  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun çerçevesinde  yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve 

danışmanlık hizmetlerinin temini ihaleleri ile benzeri harcamalara ilişkin esas ve usulleri 

düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve 

Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

kapsamında belirlenmiş, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş yenileme alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak her türlü 

mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerinin temini ihalelerindeki esas ve usulleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin 

1.fıkrasının “b“ bendi ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un 3. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 3–  (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

 a) Açık İhale Yöntemi: Bütün isteklilerin teklif verebildiği yöntemi, 

 b) Başkanlık: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı, 

 c) Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi : Belirlenen en az 5 (beş) istekliye davet yapılarak 

ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği yöntemi, 

 ç) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, 

danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden aldığı 

danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren 

hizmet sunucularını, 

 d) Doğrudan Temin: İhale komisyonu kurma, ilan yapma, teminat alma ve yeterlik 

kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler 

tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesini, 
 e) Hizmet: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda tanımlanan Yenileme Alanı ile ilgili her 
türlü bakım, onarım, danışmanlık, kontrollük, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, sergileme, 
değerlendirme ve benzeri diğer hizmetleri, 

f) Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren veya hizmeti sağlayan gerçek veya 

tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve 

danışmanlık hizmetlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale 

yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, 
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ğ) İhale Dökümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve danışmanlık 

hizmetlerinin temininde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin 

projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, 

h) İhale Komisyonu: İhale yetkilisinin onayı ile belirli nitelikteki personelden oluşturulan 

beş kişilik komisyonu,  

ı) İhale Yetkilisi: Her türlü mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerinin 

temini işini gerçekleştiren, yani harcama yetkilisidir. İhale yetkilisi tüm "doğrudan temin" 

işlemlerini yürütmeye yetkilidir. Yapım İşlerinde; Yönetmelikte belirlenen ihale usullerinden birisi 

arasında tercih yapılması, davet edilecekler listesinin belirlenmesi ile ilgili konularda karar yetkisi 

ihale yetkilisinin bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreterdedir. İhale 

yetkilisi bu kararlar doğrultusunda; onay belgesini imzalamaya, ilan yapmaya, yeterlik kurallarını 

belirlemeye, fiyat farkı vermeye, komisyon kurmaya, sözleşme yapmaya, ödeme yapmaya ve tüm 

ihale işlemlerini yürütmeye yetkilidir. 

i) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerinin ihalesine 

teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 

 j) Kanun: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanununu,  

k) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği: 25.7.2013 Tarih, 28718 Sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'ni, 

l) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 

m) Proje: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş, Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş yenileme alanları ile 

ilgili yürütülebilecek tüm proje çalışmalarını, 

 n) Nakil: Taşınmaz kültür varlıklarının gerektiğinde sökülerek korunacağı veya sergileneceği 

yere taşınmasını, 

o) Pazarlık Yöntemi: İhale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az 3 (üç) 

istekliden teklif istenmek suretiyle yapabileceği ihale yöntemini, 

ö) Sokak Sağlıklaştırma Projesi: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında 

belirlenmiş, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiş yenileme alanlarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları 

veya koruma bölge kurulu kararları veya koruma amaçlı imar planları veya imar planları 

doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile 

birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme ve benzeri mimari elemanların özgün sokak dokusu ve 

kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının 

sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine 

yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri, mühendislik ve peyzaj dallarında 

yapılması gereken her türlü projeyi, 

p) Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren veya mal alımı yapılan gerçek veya tüzel 

kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

r) Teklif: İhalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge 

ve/veya bilgileri, 

s) Uygulama (Yapım) İşleri : Bina, karayolu, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, 

viyadük, spor tesisi, alt yapı, haberleşme, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü 

inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, sokak 

sağlıklaştırma, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile 

benzeri yapım işlerini, 
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ş) Yaklaşık Maliyet: Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerinin 

ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç 

olmak üzere öngörülen bedelini, 

t) Yapım İşleri Genel Şartnamesi: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-8'înde yer alan Yapım 

İşleri Genel Şartnamesini,  

u) Yapım Müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren veya yapım işini gerçekleştiren 

gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

ü) Yenileme Alanı: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş ve belirlenecek 

olan, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş 

İzmir İli içerisinde bulunan tüm yenileme alanlarını  

v) Yönetmelik: Izmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarinda Yapilacak İhalelere İlişkin 

Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmeliği ifade eder. 

 (2) Bu yönetmelikte yer alan tanımlar öncelikli olmak üzere,  Kültür Varlıkları İhale 

Yönetmeliği'nin 4.maddesinde belirtilen tanımlar da bu yönetmeliğe göre yapılan işlerin gereğine 

göre kullanılabilir.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İhale İşlemleri 
 Yaklaşık maliyetin tespiti 

MADDE 4 – (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, ihtiyaç konusu mal 

ve hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerinin yaklaşık maliyeti; bu Yönetmelikte 

belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu 

işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde 

gösterilir. 

 (2) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu 

aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise 

yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır. 

 (3) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, 

idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti 

alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir. 

 (4) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;  

    a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki 

işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, 

     b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler, 

    c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış 

fiyat ve rayiçler, 

     ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve 

kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler, 

     d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri esas alınır. 

 (5) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) 

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

olmaksızın kullanabilirler. 

 (6) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa 

araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, 

üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar 
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veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar 

belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir. 

 (7) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan 

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

yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar 

Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma 

faturaları dikkate alınmaz. 

 (8) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özellikleri 

ile yaklaşık maliyetinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda, bu durumu gerektiren 

sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihale yetkilisinin onayı alınarak iş bu Yönetmeliğin 11. 

maddesinde tanımlanan yöntemlerden biri ile temin yapılır.  
 İhaleye katılımda yeterlilik kuralları 
 MADDE 5 - (1) Yapım İşlerinde ihale yetkilisinin bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter 
Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter onayı ile ihale usulü belirlendikten sonra, ihale yetkilisi 
tarafından isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde 
değerlendirilmek üzere aşağıdaki bilgi ve belgeler istenilir: 

a) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belgeler,  

b) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin 

gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte personeli çalıştırdığına dair 

belgeler veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname, 

c) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl 

içinde, uygulama işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme 

bedelinin en az yüzde sekseni oranında gerçekleştirdiği veya yüzde sekseni oranında denetlediği 

veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini 

gösteren belgeler, 

ç) İhale konusu hizmet veya uygulama işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi 

yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.  

d) İsteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile ilgili belgeler, 

e) İhale konusu hizmet veya uygulama işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi 

yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

g) Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Hizmet ve danışmanlık ihalelerinde yeterlilik şartı aranması zorunlu değildir. 

(3) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin beş yıl 

deneyimli mimar veya mühendis olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür 

veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi 

itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. 

(4) Restorasyon işlerinde ihale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen personelin 

konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl 

deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim 

belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış 

olması şartı aranır. Sanat tarihçisi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl 

deneyimli olmaları yeterlidir. Hizmet işlerinde, mühendis veya mimar olmak şartıyla gerçek 
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kişilerce son 15 yıl içinde uygulama işlerine ait alınmış iş deneyim belgeleri bu maddede belirtilen 

değerlendirme oranlarına göre bulunan tutarın 1/10 u oranında; uygulama işlerinde, mühendis veya 

mimar olmak şartıyla gerçek kişilerce son 5 yıl içinde hizmet işlerine ait alınmış iş deneyim 

belgeleri tam olarak değerlendirilir. 

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet, mal alımı ve Restorasyon ile ilgili yapım 

uygulamalarında iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi; İş durum ve iş bitirme belgeleri ile gerçek 

şahıslarca alınmış iş denetleme belgeleri tam olarak, gerçek şahıslarca alınmış iş yönetme 

belgelerinden mimar veya mühendis olmak şartıyla; denetim ve yapımdan sorumlu kontrol amiri 

sıfatıyla alınanlar 1/1, yapım ve teknik işlerden sorumlu olan şube müdürü, proje müdürü, inşaat ve 

tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapma sıfatı ile alınanlar 1/2, 

il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve teknik işlerden sorumlu daire 

başkanı, genel müdür yardımcısı sıfatıyla alınanlar 1/3, genel müdür sıfatıyla alınanlar 1/5, diğer 

sıfatlarla alınanlar 1/10 oranında dikkate alınır. Restorasyon İşleri dışındaki Yapım İşlerinde ise 

4734 Sayılı Kanunun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. madde hükümleri uygulanır. 

(6) 4734 Sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen durumlardakiler, doğrudan veya dolaylı 

veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

(7) 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır. 

         Onay belgesi 

MADDE 6 – (1) Bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek her iş için bir onay belgesi 

hazırlanır ve ihale yetkilisi tarafından onaylanır. Bu onay belgesinde ihale konusu işin nev'i, niteliği, 

miktarı, yaklaşık maliyeti, varsa proje numarası, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve/veya fiyat 

farkı verilecekse şartları, İhale usulü, yapılacaksa ilanın şekli, adedi ve süresi belirtilir.  

(2) Yapım İhalelerinde; İhale usulü, davet edilecek kişiler listesi gibi hususlar, ihale 

yetkilisinin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter tarafından belirlenerek 

Onay Belgesine eklenir. 

(3) Onay belgesinde ihale dokümanının bedelinin ne olacağı gösterilir. İhale edilecek işe 

ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, varsa sözleşme 

tasarısı ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine eklenir. 

 İhale komisyonu kurulması ve çalışma esasları 

 MADDE 7 –  (1) Bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, İhale Komisyonu 

Kurulması ve Çalışma Esasları Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin 12.Maddesinde belirtildiği 

şekilde uygulanır. 

 İhalenin ilanı ve şekli 

MADDE 8 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki "ihale usul"lerine istinaden ilan yapılması 

durumunda ihaleler yerel veya ulusal basın ve/veya Başkanlık web sayfasında yayınlanmak 

suretiyle ilan edilir. 
 (2) Yapım işlerinde İhale yetkilisinin bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya 
Genel Sekreter onayı ile ihale usulü belirlendikten sonra, ilan yapılacaksa, ihalenin hangi süre, şekil 
ve yerlerde ilan edileceği ihale yetkilisi tarafından tercih edilir ve onay belgesinde belirtilir.  
 (3) Çıkılacak ilanlarda Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği‘nin 15. Maddesinde („f“ bendi 
hariç) tanımlanan hususlara ve ihalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak 
üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp bu Yönetmelik esaslarının 
uygulanacağı hususuna yer verilir.  
 (4) Yapım işleri açık ihale ilanları, Kültür Varlıkları İhaleYönetmeliği'nin 14. maddesinde 
belirtilen ve her yıl güncellenen parasal değerler uygulanmak suretiyle aynı yönetmeliğin 14. ve 26. 
maddesindeki esaslara uyularak ilan edilir. 
 İhale dokümanı hazırlanması ve ihale dökümanında değişiklik yapılması 

MADDE 9 - (1) Tüm ihale dökümanları, sözleşmeler, tutanaklar ve formlar sırasıyla işbu 

Yönetmelik ekindeki formlara, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu'nun Standart Formlarına uygun olarak hazırlanır.   
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(2) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. 

Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit 

edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak; teklif ve 

başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece 

tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle 

dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale tarihine kadar 

doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen 

maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam 

edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. 

(3) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye 

ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname 

düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif 

veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır. 

 Teminat mektupları 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yürütülen doğrudan temin işlerinde teminat alınması 

zorunlu değildir, ihale yetkilisi isterse teminat alabilir. İhale yapılması durumunda, ihaleye katılan 

isteklilerden teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek 

tutarda geçici teminat alınır. İşin ihale edilmesi üzerine ise yükleniciden sözleşme bedelinin en az % 

6'sı oranında kesin teminat alınır. Anında teslim şeklindeki mal alımlarında teminat alınmayabilir. 

İhale yöntem ve esasları 

MADDE 11 – (1)Yenileme alanlarında her türlü mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve 

danışmanlık hizmetlerinin temini, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaftır. 

(2) İdarece bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımı ile 

danışmanlık hizmetlerinin temini "Doğrudan Temin" ile yapılır. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki 

yöntemlerden biri uygulanır: 

a) Açık ihale yöntemi 

b) Belli istekliler arasında ihale yöntemi 

c) Pazarlık yöntemi 

 (4) İdare, ihalenin her aşamasında ihaleyi yapmaktan vazgeçebilir. İhale yetkilisi, ihaleyi 

onaylayıp onaylamamakta serbesttir, gerekçelerini belirterek ihaleyi iptal edebilir. Bu durumda 

istekliler hiçbir hak iddia edemez.  

(5) İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15.08.2008 tarih ve 01.1836 sayılı kararı ile 

onaylanan "İzmir Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları" nda belirtilen 

işler ayrı bir etap olarak değerlendirilebilir ve parça parça ihale edilebilir. 

(6) İşin gecikmesi halinde uygulanacak ceza koşulları sözleşme ile belirlenir. 

(7) Ayrıca, işbu Yönetmelikte ifade edilen "Doğrudan Temin" veya ihale yöntemlerinden 

birine başvurmadan; İhale yetkilisince belirlenecek bir üniversiteden danışmanlık ve/veya proje 

hizmeti doğrudan satın alınabilir.  

(8) Bu yönetmelik kapsamındaki yapım  işleri, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak 

suretiyle ihale edilir. 

(9) Bu yönetmelik kapsamındaki doğrudan teminler ihale yetkilisine bağlı birimlerce, yapım 

ihaleleri ise Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

  Açık ihale yöntemi 

         MADDE 12 – (1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği yöntemdir. Kültür Varlıkları İhale 

Yönetmeliği'nin 23 üncü maddedeki esaslara uyularak işlemler tamamlanır. 

           Belli istekliler arasında ihale yöntemi 
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           MADDE 13 – (1) Belli istekliler arasında ihale yöntemi; ihale yetkilsinin bağlı olduğu Genel 

Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreterin onayı alınmak suretiyle mesleki ve teknik 

yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş belli isteklilerin tespiti için Kültür 

Varlıkları Yönetneliğinin 24. maddesinin 1. fıkrasına göre ön yeterlik tespiti yapılarak Resmî 

Gazete’de yayımlanan listede belirlenen istekliler arasından ve/veya ihale yetkilisinin bağlı olduğu 

Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter tarafından belirlenen en az 5 istekliye davet 

yapılarak ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği yöntemdir. 

 (2) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer 

işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkan sağlayacak 

şekilde şartname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden en az 14 

takvim günü önce en az 5 istekliye verir veya ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini 

bildirir. 

 (3) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını 

sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden en düşük teklif 

sahibi istekli üzerine ihale bırakılarak sonuçlandırılır. 

 (4) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali 

halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak 

talebinde bulunulamaz. 

 (5) Bu usulle yapılan ihalede, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin 23 üncü maddedeki 

esaslara uyularak işlemler tamamlanır. 

            Pazarlık yöntemi 

            MADDE 14 – (1) Kültür Varlıkları İhaleYönetmeliği'nin 25. maddesinde belirtilen ve her 

yıl güncellenen parasal değerin 2 katı uygulanmak suretiyle 25. ve 26. maddesindeki esaslara 

uyularak işlemler tamamlanır.   

           Doğrudan temin 

           MADDE 15 – (1)  İdarece bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek her türlü mal ve 

hizmet alımı ile danışmanlık hizmetlerinin temini herhangi bir parasal limit olmadan "Doğrudan 

Temin" yöntemi ile yapılır. Yapım işlerinde ise "Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin" 27.ç 

maddesinde belirtilen ve her yıl güncellenen parasal değerin 2 katına kadar olan işler "Doğrudan 

Temin" yöntemi ile yapılabilir. 

 (2) Doğrudan temini yapılacak alımlarda; ihale komisyonu kurma, ilan yapma, teminat alma 

ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi 

veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. İhale onayının 

alınmasının ardından, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına veya işin tamamına 

ilişkin olarak piyasadan yazılı evrak, elektronik posta, posta, faks gibi yollarla elde edilen ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifin sahibi ile sözleşme yapılır. 

         İhalelerin sözleşmeye bağlanması 

MADDE 16 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler ihale dökümanı 

olarak İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş 

ortaklığı olması halinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale 

dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. 

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 

(3) İhaleleri üstelenecek kişi veya kuruluşların teknik ve mali yeterliğe sahip olması ve proje 

tamamlanıncaya kadar bu nitelikleri taşımaları zorunludur. 

(4) Sözleşmeler  Yönetmeliğin ekinde sunulan tip sözleşmelere uygun olarak hazırlanır. 

(5) Proje hizmeti alımlarında sözleşmede yer almasa bile İdarenin talebi halinde hizmet alınan 

proje müellifi,  bağlı olduğu meslek odasının en az fiyat tarifesinde belirtilen bedeli aşmamak üzere 

mesleki kontrollük hizmeti verecektir. Proje müellifi ile yapılan sözleşmede belirtilmese bile 
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yüklenici bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır. 

İş miktarının artma veya eksilmesi 

MADDE 17 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, 

malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu 

olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme 

meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve Başkanlığı 

külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde 

yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı 

sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Zorunlu durumlarda ihale yetkilisinin bağlı 

olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter onayı alınmak suretiyle sözleşme 

bedelinin %50'sinin üzerinde de iş artışı yapılabilir. İdarenin değiştirilen veya ilave edilen iş 

oranında ek teminat alma hakkı saklı kalmak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Keşif artışı 

olarak verilecek bedel sözleşme bedelinin %100’ünü geçemez. Yüklenici bu suretle işin artmış veya 

eksilmiş olmasından dolayı süre ve keşif artış bedeli hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz. 

(2) Keşif artışına konu iş kalemlerinde yeni birim fiyatın tespitinde, bu Yönetmeliğin ekindeki 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesindeki hükümler uygulanır.  

 (3) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

 Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları 

 MADDE 18 - (1) İdarece; mal ve hizmet alımları ile danışmanlık hizmet alımları 

sözleşmelerinin yürütülmesi sırasında kanuni zorunluluklar haricinde fiyat farkı 

hesaplanmayacaktır. Yapım İşlerinde ise ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle fiyat farkı 

hesaplanabilir. İdare tarafından sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasının 

öngörülmesi halinde; alımın niteliğine göre idari şartname ve sözleşmede, fiyat farkı 

hesaplamalarının 5/1/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi 

uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ve ihale tarihinde yürürlükte bulunan Fiyat 

Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilir. 

Sözleşmenin devri 

MADDE 19 – (1) Sözleşme ihale yetkilisinin uygun görüşü ve ihale yetkilisinin bağlı olduğu 

Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter Oluru ile, işe ait sözleşme ve şartnamede 

belirtilen şartları taşıyan başkasına devredilebilir.  

 (2) Ancak; işi devir alacaklarda da ilk ihaledeki şartlar aranır. İsim ve statü değişikliği gereği 

yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içinde 

aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Kısmen veya 

tamamen izinsiz devir yapılması halinde sözleşme feshedilir ve kesin teminatı gelir kaydolunarak 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yetkiler 

MADDE 20– (1) Her Daire Başkanlığı kendi görev konusu ile ilgili mal veya hizmet alımları 

ile danışmanlık hizmetleri alımında "doğrudan temin" yöntemi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmeye, 

yaklaşık maliyet hazırlamaya, teknik/idari/özel şartnameler ve sözleşmeler hazırlamaya, ve 

sözleşme yapmaya, ödeme yapmaya, doğrudan temin dökümanlarını hazırlamaya, doğrudan temin 

işlemlerini yürütmeye yetkilidir. 

(2) Yapım İşlerinde ise;  Yönetmelikte belirlenen ihale usullerinden biri arasında tercih 

yapılması ve davet edilecekler listesinin belirlenmesi  ile ilgili konularda karar yetkisi İhale 

Yetkilisinin bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreterdedir. İhale 

Yetkilisi bu kararlar doğrultusunda; ilan yapılması, yeterlik kurallarının belirlenmesi, fiyat farkı 

verilmesi kararlarının alınarak onay belgesini imzalamaya, komisyon kurmaya ve sözleşme 

yapmaya, ödeme yapmaya, tüm ihale ve doğrudan temin işlemlerini yürütmeye yetkilidir.   



9 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Düzenleme ve değişiklik  yapma yetkisi 

 MADDE 21 - (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak 

üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin değişiklik ile ilgili onayını  alarak her türlü alt 

düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 

 Yönetmelikte hüküm bulunmaması 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, öncelik sırasıyla 25.7.2013 

Tarih, 28718 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 23 – (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  yürütür. 

 

Ekler:  Bu Yönetmelik aşağıda yer alan ekleriyle bir bütündür: 

a) Uygulama İşleri Genel Şartnamesi 

b) Açık İhale Yöntemi İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari   

Şartname 

c) Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak 

Tip İdari Şartname 

ç) Pazarlık Yöntemi İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname 

d) Uygulama İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) 

e) Uygulama İşleri Standard Formlar 

f) Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme 

 

 

 



EK 1 

 

 

UYGULAMA İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

Madde 1- Yönetmeliğin 20 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel 

Şartnamenin amacı, iş sahibi idareler tarafından yönetmeliğe göre sözleşmeye bağlanan her 

türlü uygulama işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Genel Şartname, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında 

belirlenmiş, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş yenileme alanlarında; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 

yönetmelik hükümlerine göre ihalesi yapılan ve birim fiyat sözleşmeye bağlanan uygulama 

işlerini kapsar. 

 

Bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin çalışma şartları ile ilgili 

son üç fıkrası, işin gereğine göre idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

 

          Başlıklar ve yorum 

         Madde 3- Başlıklar ve madde kenar başlıkları, bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak 

telakki edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin, ilgili ihale dokümanlarının veya 

sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır.  

 

İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı 

değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve 

çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde 

yer alan tanımlar aynen geçerlidir. Bunlara ilaveten: 

Yönetmelik: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere 

İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü uygulama işini, 

Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir 

memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek 

veya tüzel kişi veya kişileri,  

Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için 

yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul 

edilmiş olan gerçek kişiyi, 

Üçüncü kişi: İdare, yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri, 
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İşyeri: Uygulama işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli 

olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,  

Birim fiyat sözleşme : Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim 
fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 
miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan tutarların toplamını veya projesi bulunmayan işlerde idareler her ihalede, 
yapılacak iş kalemleri ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı 
hazırlatılan bir restorasyon ön raporu ve bu raporlar doğrultusunda işin maliyeti üzerinden 
yapılan sözleşmeyi, 

İş kalemi : Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde, teknik ve özel yapım şartları 

belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan 

yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri, 

Gün : Takvim gününü, 

İş Günü : Resmi tatiller hariç çalışılan günleri,  

Yıl : Takvim yılını,   

Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı,  

Alt yüklenici : Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı 

sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,  

Şartname: Uygulama işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren 

belgeleri, İfade eder. 

 

          Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 

Madde 5- İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı 

olarak yapılır. 

 

Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya 

tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini 

kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.  

                                                                                                                                                    

İKİNCİ  BÖLÜM 

İşyerleri 

İşyerinin yükleniciye teslimi 

Madde 6-Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe 

başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, 

röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol 

edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon 

tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. 

 

Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer 

teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının 

belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi 

yapılmış olur. 

 

Yüklenici, kendisine teslim edilen işyerindeki someler ve röperleri işin sonuna kadar 

korumak ve varsa toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite 

göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır. 



 

 3 

İdare, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iş için 

gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, 

her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece 

tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini, sözleşme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan 

temini öngörülen yapı malzemeleri varsa (taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb.) 

bunların temin yerlerini, yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. İşyeri yükleniciye kısımlar 

halinde de teslim edilebilir. 

 

İş için gerekli olması nedeniyle, el konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya 

geçici işgaline ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün işlemler, sözleşmede aksi yazılı 

olmadığı takdirde, idarece yapılır ve kamulaştırılacak veya geçici olarak el konacak yerler, 

işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir. 

 

İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir 

kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit 

edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  

 

Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı 

olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. 

Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması 

giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve 

kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için 

gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. 

 

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler  

Madde 7- Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi 

ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye bedelsiz olarak  

verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde, idare, bu tür yerlerin, ulaşım, 

malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasını göz önüne alır.  

Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek 

ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimini 

yapmak zorundadır. Bununla birlikte idare, gerekli gördüğü takdirde, yüklenicinin kullanacağı 

en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir.  

 

Bu durumda yüklenici, idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile 

anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini 

isteyemez. 

 

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme 

veya eklerinde yazılı değilse, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. 

Ancak bu yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale 

ilişkin harita, plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından 

yapılıp tamamlanır. 
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Malzeme ocakları 

Madde 8- Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin 

etmesinin istenildiği hallerde, bu malzeme ocakları ihale dokümanında açıkça belirtilir. Bu 

durumda yüklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocakları herhangi bir bedel ödemeden bu 

iş için geçici olarak kullanır. Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması idareye ait olup 

bunlar izin belgesi alınmış olarak yükleniciye teslim edilir. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı 

işlemler gerekli ise, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı değilse söz konusu işlemleri idare 

yürütür.  

 

Ancak, bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler yüklenici 

tarafından hazırlanır ve ocak yerlerinin işgal giderleri de yüklenici tarafından karşılanır. 

 

Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri  

yükleniciye aittir.  

 

Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda, yüklenici tarafından yapılacak 

çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri 

yükleniciye aittir. 

 

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması 

Madde 9- Uygulama işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve 

hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu uygulama işinin korunmasından 43 

üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine 

kadar sorumludur. 

 

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi 

hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında 

belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde 

oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, 

sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul 

tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel 

Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi 

teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 

 

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, 

malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa 

rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat 

farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş 

tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta 

bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur. 

 

Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer 

almalı, alt yüklenicilerin vereceği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu 

belirtilmelidir. Kıymetlerin sigortalanmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 

muafiyet ve koasürans uygulamalarına yer verilebilir: 
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(a) Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2’dir.  

(b) Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek 

koasürans oranı azami %20’dir. Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz. 

(c) Muafiyet ve koasürans kısmına isabet eden hasarların karşılanması yüklenicinin 

sorumluluğundadır. 

 

İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının 

kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici 

tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, 

yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar 

verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali 

mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı 

bedeller esas alınır.    

 

Sigortalara ilişkin poliçelerin, idarenin yazılı izni dışında; genişletilmiş bakım devresi 

teminatı hariç, poliçenin geçici kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin 

kısaltılamayacağı, genişletilmiş bakım devresi teminatının ise kesin kabul tarihinden önce 

iptal edilemeyeceği hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka 

bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise 

avans ödenmez. Sigorta primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna 

dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hak edişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye 

sunulması zorunludur.  

 

Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu 

sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının 

“Teminat dışında kalan haller” maddesinde  belirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, 

kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte 

bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep 

olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenici 

doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya 

dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek  bütün talep ve iddiaların 

karşılanması  yükümlülüğü de yükleniciye aittir. 

 

Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden 

veya kusurlu herhangi bir hareketinden doyalı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz. 

 

 Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş, yeni yükleniciye ihale 

edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından 

karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. 

 

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için 

idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır. 

 

İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle 

doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar 

ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı 

denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak  için verilecek 
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talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve 

makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini 

çalışanlara öğretmek zorundadır.  

 

Bu konularda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin 

kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü 

yükleniciye aittir. 

 

İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması 

Madde 10- Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma 

artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir.  

 

Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, 

garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için 

kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya 

eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden, hakediş 

kalmamışsa teminatından kesilir. 

 

Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile diğer 

tesislerden, idare gerekli gördüklerini, yüklenicinin de rızasını almak kaydıyla, işin geçici 

kabul tarihindeki piyasa rayiçleri ve/veya 22 inci madde hükümlerine göre belirlenecek 

fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları, işçilik ve malzemedeki özellik farklarını da 

dikkate almak suretiyle bulunan bedel üzerinden, işin sonunda satın alabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Projeler 

 

Birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin 

hazırlanması ve yükleniciye teslimi 

Madde 11- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler 

ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. 

 

Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile 

doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin 

idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması durumunda, iş programına göre gerekli 

oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.  

 

Ancak, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, bu 

durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir: 

Proje hazırlanması ve uygulamanın birlikte yapıldığı işlerde; idarece tespit edilen müdahale 
tekniklerini de içeren uygulama işleri ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri 
doğrultusunda yüklenici tarafından idareye verilen projeleri ve ilgili raporları, verildikleri 
tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde idare aynen onaylar ve ilgili koruma bölge 
kurullarının onayına sunar veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin 
tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verir. Projeler onaylanmadan uygulama işlerine 
başlanılamaz. 
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 Projelerin her türlü onay işlemlerinden yüklenici sorumludur. 

 

Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen 

şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, raporlara, ilke kararlarına, 

talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak 

şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar.  

 

Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması 

hallerinde, yüklenici, seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, 

hesapları ve diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp idareye verir. 

 

Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idarece değişiklik yapılması 

gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili 

raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için 

projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, yükleniciye geri verilir. İdare, isterse 

projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.  

 

Onay işlemi sırasında idare veya ilgili koruma kurulları tarafından proje ve eklerinde 

hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde, yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen 

süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır. 

 

Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından 

idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre 

içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin 

tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş 

süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. 

 

İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet 

durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı ile 

onaylayabilir. 

 

Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her 

türlü sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından veya ilgili koruma kurullarınca 

görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. 

 

Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde idareye 

verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, idarece 

onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden 

yüklenici sorumludur. 

 

İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmiş, ister 

yüklenici tarafından hazırlanarak idarece veya ilgili koruma kurullarınca onaylanmış olsun, 

uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai 

projeler (as-built drawings)  yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orjinalleri idareye 

teslim edilir. 
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Proje hizmeti için yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat 

üzerinden proje bedeli ödenir.  

 

Projelerin uygulanması 

Madde 12- Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici 

tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. 

 

Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni 

olmadan başlanamaz.  Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. 

 

Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve 

hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak 

meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. 

 

İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde değişiklik yapılmaksızın 

işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine 

uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya 

yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak 

işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin 

terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden 

doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini 

etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate 

alınır. 

 

İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, 

projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi 

değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz. 

 

İşlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan 

tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat 

kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 15 inci madde 

hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. Aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine 

göre işlem yapılır. 

Projelerin tesliminde gecikme olması 

Madde 13- Birim fiyat sözleşmelerde, iş için gerekli olan projelerle diğer teknik 

belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen 

proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla 

zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne 

süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini 

geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak 

şekilde uzatılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yapı Denetim Hizmetleri 

 

İşlerin denetimi 

Madde 14- Sözleşmeye bağlanan her türlü uygulama işleri, idare tarafından 

görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve 

gerçekleştirilir. 

 

Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması 

yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve 

sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz.  

 

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan,  kendisine verilen projeye ve/veya 

teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin 

gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak 

her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin 

teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. 

 

Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim 

edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan 

hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı 

görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği 

bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece 

artırılabilir) hem yapı denetim görevlisine, hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu 

sürenin  aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. 

 

Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde 

yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. 

 

Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini idare veya yapı denetim görevlisine, 

aynı şekilde idare veya yapı denetim görevlisi de istek ve talimatlarını yükleniciye yazı ile 

bildirir. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenicinin istek ve iddiaları idare 

tarafından dikkate alınmaz. 

 

Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 51 inci  

madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır. 

 

Yapı denetim görevlisinin yetkileri 

Madde 15- Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki 

hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. 

 

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için 

elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. 
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Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için 

yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya 

resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa 

yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için 

gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. 

 

Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri 

mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. 

 

Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce 

alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, yapı 

denetim görevlisinin bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu 

malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı 

denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri 

çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. 

 

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan 

iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi 

yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre 

içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak 

zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.  

 

Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması 

Madde 16- Yüklenici, yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve 

gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina 

ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin 

sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında, idarece istendiği 

takdirde yüklenici, yapı denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale 

dokümanında belirtilmesi halinde bedeli karşılığında yapacaktır. 

 

Bu binaların, proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak 

üzere, sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim 

edilmeleri gereklidir. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı 

cezalar uygulanır. 

 

Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar, idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır. 

Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış olsun, işin 

bitiminde bunlar idarenin malı olur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşin Yürütülmesi 

 

İş programı 

Madde 17- Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sözleşme veya 

eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş 

kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş 

kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim 

fiyat esaslı işlerde ihzaratı), yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir 

ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim 

edecektir.  

 

İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş 

programı olarak düzenlenir. İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Bu 

programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş 

programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez. 

 

İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde 

belirlenen süre içinde, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak 

onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli 

olur.  

 

Bu iş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim 

şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak 

geçirileceği göz önünde tutulur. Ancak işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar 

ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde 

çalışmasını isteyebilir. İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları 

dikkate alınmaz. 

 

Kapsamlı işlerde idare, iş programının, çubuk diyagram yerine, paket yazılım iş 

programı veya işin özelliğine göre hazırlanmış bilgisayar destekli iş programı kullanılarak 

düzenlenmesini isteyebilir. 

 

Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu 

hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. 

 

İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun 

kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş 

programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. 

 

Yüklenicinin iş başında bulunması 

Madde 18- Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması 

esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile 

noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil 

bırakarak iş başından ayrılabilir.  
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Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, yapı denetim 

görevlisinden izin almak zorundadır. 

 

İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar  

Madde 19- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin 

önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç 

ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili 

tedbirleri almak zorundadır. 

 

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini 

teminen, yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup 

olmadığının takdir hakkı idareye aittir. 

 

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve 

yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini 

uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen 

sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. 

 

Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı 

elemanları her zaman diğerlerine tercih edecektir. 

 

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin idarece her an 

kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı 

belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim 

görevlisine vermek zorundadır. 

 

          Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları  

Madde 20- 4734 Sayılı Kanunun 11 ncı maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 

olanlar, aynı kanunun 17 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince 

alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.  

 

İdareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, 

işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. 

 

İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.  

 

İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin 

onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri 

onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir ve idarece onaylanmayan alt 

yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile 

bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.  
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İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı 

sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve 

yukarıdaki şartlara tabidir.  

 

Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt 

yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez. 

 

İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 

olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından 

yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her 

zaman isteyebilir.  

 

Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, 

hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının 

tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, 

kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar 

ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca 

haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri 

uygulanır. 

 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

Madde 21.- Uygulama sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş 

artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; 

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen uygulama işleri 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin %50 sini veya İhale Yetkilsinin bağlı olduğu Genel 

Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter onayı alınmak suretiyle %50'den fazlasını süre 

hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yüklenici yapmaya 

mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak 

işe gerekli süre verilir. 

 

Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiçbir istek 

ve iddiada bulunamaz.  

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının 

ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

 

Sözleşme bedelinin % 50'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, 

yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve 

yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 50'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı 

işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 
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Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti 

Madde 22- a) Ön veya kesin proje üzerinden veya proje yapımı ile uygulamanın birlikte 

yapılarak sözleşmeye bağlandığı işlerde işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek 

ilgili koruma kurulunun onayını almak kaydı ile yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif 

cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, 

  

b) Bu şartnamenin 21 nci maddesine göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave 

işlerin bedelleri, 

 

Yüklenici ile birlikte aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar 

üzerinden yükleniciye ödenir. 

 

Yeni birim fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki 

analizlerden biri kullanılır: 

  

a) Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği 

ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak 

analizler.   

 

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş 

kalemlerine ait analizler. 

 

c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme 

miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler. 

 

İşin niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması 

gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri uygulanır. 

 

1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. 

2) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. 

3) İdarenin veya diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya 

çıkan fiyatlar  

4) İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca 

onaylanmış yerel rayiçleri. 

 

Yeni birim fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit 

edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece 

onaylanarak geçerli olur. Yeni birim fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca 

anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık 

Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü 

zorunludur. Yüklenici, birim fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını 

beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. 
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Yeni birim fiyatın hesabında, (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan 

analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek 

iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. 

 

 İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir 

yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz.   

 

Sözleşme ve eklerine uymayan işler 

Madde 23- Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve 

şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim 

görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden 

yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

 

Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan 

işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, 

bu işler yeni durumları  ile de kabul edilebilir. 

 

Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme 

kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi 

hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen 

boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin 

değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir. 

 

Hatalı, kusurlu ve eksik işler 

Madde 24- Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı 

ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve 

emareler gördüğü takdirde, gerek işin uygulaması sırasında ve gerekse kesin kabule kadar 

olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli 

görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder.  

 

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu 

konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak 

yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. 

 

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun 

anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. 

 

Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye 

uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki 

hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir. 
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Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 

Madde 25- Taahhüt konusu uygulama işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul 

işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek 

malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse uygulama işlerinin kusur ve 

eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım 

işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. 

 

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare, kendisinden bir yazı ile 

yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden 

başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre 

verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı 

veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik  gereklerine  göre  işi  bitirmediği takdirde 

idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım  işlerini,  bütün giderleri  yükleniciye ait olmak 

üzere yönetmelikte usullerden  biri  ile yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin 

teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 

 

İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde 

herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip 

onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen uygulama işlerinin kesin kabul 

işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, idarenin 

uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.  

 

Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken 

aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı 

yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı 

giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde 

idare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu 

uygulamaya itiraz hakkı olmaz. 

 

Uygulama işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve 

ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar 

sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen 

sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve 

tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

 

Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar 

Madde 26- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana 

getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında 

bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak 

bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir.  

 

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir 

nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda 

meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile idarenin işlerin 

tamamlanmış kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler 

idareye aittir. 
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Yükleniciye ait giderler 

Madde 27- İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu 

bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya 

eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise,  

 

a. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt 

vb. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar için gerekli 

depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile 

ilgili giderler, 

 

b. İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları 

(30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar 

bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri 

ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri, 

 

c. Projelerin zemine uygulanması, rölöve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından 

denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri,  

 

d. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri, 

 

e. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili 

olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri, 

 

 f. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji 

bunun dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve 

bunlarla ilgili işletme giderleri, 

 

g. Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek 

üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde 

çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ve CD.leri ile 

birlikte giderleri, yükleniciye aittir. 

 

Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler 

Madde 28- İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına 

almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, rölöve ve ataşman defterleri, bunlarla 

ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu 

defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye 

verilir. 

 

Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların 

doğruluğunu kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya ihtirazı kayıtlar altında imzalarsa karşı 

görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten 

başlamak üzere, on gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse 

belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit 

eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit 

kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, 
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kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk 

rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı 

renkli mürekkeple imza edilir. 

 

İşin süresi ve sürenin uzatılması 

Madde 29- İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale 

getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük 

gecikme cezası uygulanır. 

 

Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden 

dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, 

durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir 

kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. 

 

Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen 

yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından 

usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi 

zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin 

ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin 

tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik 

kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak 

idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde 

yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. 

 

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat 

süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı 

sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir. 

 

İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca 

kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile 

resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, 

yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak 

süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerde dikkate alınarak 

verilecek süre belirlenir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar 

 

Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri 

Madde 30- İdarenin sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, graviye, balast, tuğla, 

kireç, stabilize vb. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde, 

yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır. 
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Sözleşme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir 

belirleme yapılmadığı durumlarda, sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması 

kaydıyla, yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir.  

 

Ancak işin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi 

zorunluluğunun doğması halinde, yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin 

eder. Bu durumda, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, taşıma uzaklığı vb. farklar her iki 

taraf için de dikkate alınır.  

 

Ocak değiştirildiği takdirde, fark bedel ödenmesi veya kesilmesi, ocak değişikliğine 

ilişkin onaylanmış tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır. 

 

İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler, yükleniciyle yapı 

denetim görevlisi tarafından mühürlenerek saklanır. Yüklenici ocaklardan getireceği 

malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. Kabul edilmiş 

örneğe uygun olmayan ihzarat, işlerde kullanılamaz. 

 

Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en elverişli 

cinsten olması gereklidir. 

 

Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa sözleşmesinde belirlenen ocaklar için 

ocak açma giderleri yükleniciye aittir. 

 

Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde 

yapılmayacaktır. Ocakların kullanılması sonucunda yüklenici, buralarını ocağın tekrar 

işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. Bu işler için yükleniciye 

herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici bu işleri yapmadığı takdirde 10 uncu madde hükümleri 

uygulanır. 

 

Yüklenici, işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklardan elde 

ettiği malzemeyi, sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir 

şekilde de satamaz. 

 

Mevcut yapıların yıkılması 

Madde 31- İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan 

çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu 

malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin 

göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. 

 

Bu yıkmalar için birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. Eğer birim fiyat 

teklif cetvelinde bu yıkmalar iş kalemi olarak öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa, bu 

işlerin bedeli, 22 inci madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir. 
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Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya 

Madde 32- Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen 

malzeme idareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri 

Devlete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı, idarece 

kabul edilecek giderler kendisine ödenir. 

 

Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, yüklenici derhal iş başındaki 

yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları 

saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak 

zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır.  

 

Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme 

Madde 33- İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya 

Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim 

görevlisi uygun görürse, yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. 

 

Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu malzemenin çıkarılıp 

ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler 22 inci madde hükümlerine 

göre tespit edilerek yükleniciye ödenir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel 

 

Çalışanların hakları ve çalışma şartları 

Madde 34- Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe  

aldığı her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, 

ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış 

usulüne uygun bir karne vermek zorundadır. 

 

Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. Değişiklik olduğu 

takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde değiştirmek 

zorundadır. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi 

mutlaka yazılır. 

 

Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler 

tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri 

ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin 

yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır. 

 

Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih 

(yaklaşık olarak), 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36 ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan 

olunur. İlanın yapıldığı, yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi 

temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin 

ödeme yerine gönderilir. 
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Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak 

üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. 

 

Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü 

öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası 

hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. 

 

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve 

daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret 

tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar 

hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. 

 

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir 

çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı 

denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir, bu husus ayrıca 

bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır 

bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. 

 

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak 

işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları 

hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici 

sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve 

yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. 

 

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve idareci personeli ile 

işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer suretini, bordroların düzenlenme tarihinden 

başlayarak en çok bir ay içinde, yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve 

idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri 

ve tarihleri belirtilecektir. 

 

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. 

 

Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka 

bir şeyin kullanılması usulü, yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para 

yerine kullanılması yasaktır. 

 

Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, bu işkolunda veya meslekte aynı veya benzer iş için 

toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda 

çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu 

sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir 

bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla 

tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin 

verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını 

sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli 

tedbirleri alacaktır. 
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İş sahibi idarede sözleşmenin devri halinde işi devir alan yüklenicinin bu çalışma 

şartlarına uymalarını sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır. 

 

Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu 

şartları uygulamaması halinde 47 inci madde hükümleri uygulanır. 

 

Çalışanların sağlık işleri 

Madde 35- Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar 

için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan 

sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve 

çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve 

yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında 

ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği 

talimata uymak zorundadır. 

 

Çalışanların kazaya uğramaları 

Madde 36- Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen 

olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine 

ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi  ve  personelden  

iş  başında  veya  iş yüzünden  ölenlerin  defin  giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta 

yüklenici tarafından karşılanır.  

 

Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. 

 

Çalışanların yiyeceği ve içeceği 

Madde 37- Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak 

yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. 

Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden 

yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Ayrıca 

yüklenici, işyeri çevresinde satıcıların da bulunmasını engellemeyecektir. 

 

Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları, işyerine yakın 

kasabadaki perakende satış fiyatlarından hiçbir suretle fazla olmayacaktır. 

 

Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları 

Madde 38- Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt 

yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları 

tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine 

yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Hakediş Raporları 

 

Geçici hakediş raporları 

Madde 39- Birim fiyat esasına göre yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki 

esaslara uyulur: 

Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni birim 

fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan 

tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan 

sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. 

 

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim 

fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez.  

 

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak 

sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak 

sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde 

gösterilir. Yüklenici, idarenin isteği halinde, kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin 

denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının 

düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. 

 

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

 

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine 

bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en 

çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan 

sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın 

yirminci günü düzenlenir. 

 

İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktarı 

yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan 

miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir.  İhzaratın hakediş 

raporlarına geçirilebilmesi için, bunların işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak 

kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlarının İhale dokümanında gösterilmiş bulunması 

gereklidir. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa, işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli 

ödenmez. 

 

İhzaratın, iş programlarında, sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek 

miktarlardan fazla yapılması idarenin iznine bağlıdır. 

 

Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi, ancak yetkili makamın onayı ile şantiyeden 

çıkarılabilir. 

 

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında 

bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen 

günde, hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri 
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tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul 

edilmez. 

 

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı 

denetim görevlisi, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından 

imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş 

raporlarını zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı 

hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz. 

 

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi 

yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında 

eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve 

düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa 

düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin 

açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. 

 

Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler 

olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna 

ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "idareye verilen ........tarihli 

dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer 

yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, 

yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin 

kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile 

idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi 

olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 

 

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara 

idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan 

miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile 

kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından 

imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer 

sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten 

başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır. 

 

Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 40 ncı madde 

hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli 

ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici, yeterli sayıda işçi ve 

personeli bedelsiz olarak yapı denetim görevlisinin emrine verir. 

 

 

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi  

Madde 40- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra,  kesin 

hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına 

başlanır. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenicinin kesin 

hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve 

kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.  
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Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı 

yerde bulunmak zorundadır. 

 

Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha 

önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel 

hazır olmayanları, yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak 

üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. Bu hesapların yapılması sırasında 

yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme 

bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye 

verilecektir. 

 

Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim 

görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi 

hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay 

içinde idareye teslim eder. Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları 

altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında 

yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir  takımı kendisine 

verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece 

incelenmesine başlanır. 

 

Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde idareye yazılı 

olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri 

kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate 

alınmaz. 

 

Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim etmediği 

takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini ve 

onaylanmasını isteyebilir. 

 

İdareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay 

içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin 

kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir. 

 

Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük 

sürede hesapları incelemesi halinde, idarenin altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin 

incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar. 

 

Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara 

ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, idarece 

onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş 

raporu düzenlenir. 

 

Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek 

değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek 

suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 39 uncu 

maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir. 
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Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen 

bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra 40 

ıncı maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve 

kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir. 

 

Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin 

hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin 

onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kabul İşlemleri 

 

Geçici kabul  

Madde 41- Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici idareye elden, posta veya 

faksla vereceği dilekçe ile geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, idarece verilecek 

talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir ve yapılan tespitler bir 

tutanağa bağlanır. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak 

tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idarece 

geçici kabul komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren 

ön inceleme tutanağı, yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından 

yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye 

gönderilir.  

 

 Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu 

ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla 

olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye 

teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek 

nitelikte olmalıdır. 

 

Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden 

sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici 

veya vekili de imzalar. 

 

Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya 

kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

 

Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik 

gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup 

olmadığını yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Bu inceleme sonucunda komisyon, 

nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, kabul tutanağını 

yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve 

bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici 

bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek 

bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. 
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Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından 

giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün 

için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak 

yazılan miktarın ½ oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve 

eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde 

idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler 

tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 

 

Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde 

tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak 

yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik 

bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve 

eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de 

kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

 

Geçici kabul tutanağı, idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün 

yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun 

etmez. 

 

Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan uygulama işlerinin kısım kısım ve değişik 

zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil 

kullanıma elverişli  bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü 

tazammun etmemek şartıyla  kısmi kabul yapılabilir. 

 

Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul 

işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir. 

 

Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma 

getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya 

idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir 

tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması 

gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim 

görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus 

belirtilir. 

 

İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin 

sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim görevlisi 

tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.  

 

Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından 

tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir 

nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul 

tarihi olur. 

 

Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, 

durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak 

üzere gerekli teknik deneylerin yapılmasını isteyebilir. 



 

 28 

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve 

işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de 

mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler 

görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel 

kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin 

niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme 

razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede 

düzeltmek ve gidermek zorundadır. 

 

Uygulama işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde 

bulundurulur.  

 

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, idare sözleşmedeki 

iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir.  

 

Teminat  süresi 

Madde 42- Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. 

Uygulama işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az 

olamaz. Ancak sözleşme kapsamında uygulama işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye 

alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti 

süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya 

eklerinde belirtilir. 

 

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini 

beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden 

itibaren başlar.  

 

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi 

kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin 

kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının 

teminat süresi sona erer. 

 

Teminat süresindeki bakım ve giderler  

Madde 43- Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi 

bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. 

 

İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde 

yüklenicilerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel 

hükümler koyarlar. 

 

Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan 

veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün 

dışındadır. 

 

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi 

ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir. 
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Kesin  kabul  

Madde 44- Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, 

kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. 

 

Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım 

niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından 

incelenerek tespit olunur. 

 

Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul 

komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan 

işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden 

doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından 

kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir 

kusurun olup olmadığını inceler. 

 

Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve 

kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği 

takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. 

 

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik 

tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. 

 

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen 

kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi 

yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye 

bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi 

hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece 

tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. 

 

Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, 

idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi 

kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 

41 inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, 

ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve 

eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.  

 

İdare, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse 

vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa 

teminatından kesmeye yetkilidir. 

 

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi 

tamamlanmış olur. 

 

Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici 

kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak, yukarıdaki 
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esaslara göre işin bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi 

kesin kabulü yapılabilir. 

 

Kesin teminatın iadesine ait şartlar  

Madde 45- Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından ve yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun 

olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların 

yarısının; ; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanının, yükleniciye iade 

edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur. 

 

Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik 

Kurumundan yazı ile sorularak, yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının 

anlaşılması durumunda, geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve 

varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, 

yükleniciye iade edilir. 

 

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 

borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul 

tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

kesin teminatlar 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek 

borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. 

 

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; 

kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı 

uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları 

hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin 

bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Sözleşme İlişkileri 

Sözleşmenin devri  

Madde 46- Sözleşme idarenin uygun görüşü ve en üst ihale yetkilisinin yazılı izni ile 

başkasına devredilebilir. 

 Ancak; işi devir alacaklarda da ilk ihaledeki şartlar aranır. İsim ve statü değişikliği 

gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) 

yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. 

Kısmen veya tamamen izinsiz devir yapılması halinde sözleşme feshedilir ve kesin teminatı 

gelir kaydolunarak yönetmeliğin Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32 nci maddesi 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları 

Madde 47- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali 

acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte  

yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat  ve 

varsa ek  kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilir. 
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Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: 

 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen 

oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 

ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  

38 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 

 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir. 

 

Yüklenicinin, ihale sürecinde Yönetmeliğe göre yasak fiil veya davranışlarda 

bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir. 

 

Ancak, taahhüdün en az % 50'sinin tamamlanmış olması ve taahhüdün 

tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 

 

İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 

bulunmaması, 

 

Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

 

Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek 

nitelikte olmaması, 

 

Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını 

isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, 

yüklenici hakkında Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 38 nci madde hükmüne göre işlem 

yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil 

edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32 ve 38 inci maddesine göre yüklenicinin fesih 

talebinin idareye intikali, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32 nci maddenin birinci bendine 

göre belirlenen sürenin bitimi, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32 nci maddesinin ikinci 

bendi ile 38 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu 

tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini 

izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 
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Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32. ve 38 inci maddelerine göre sözleşmenin 

feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir 

kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat 

endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların 

tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

 

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir 

kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet 

eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

 

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32. ve 38 inci maddelerine göre sözleşmenin 

feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 38 ncı madde 

hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar 

ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

 

Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve 

gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare 

tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden 

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel 

nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 

mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  

 

Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminatlar iade edilir. 

 

Sözleşmenin feshedilmesi halinde Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32 nci maddesine 

göre yüklenicinin kesin teminatı: 

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri  ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle, 

 

Gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece 

yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait 

onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici 

veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya 

vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 
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İdare fesih işleminden sonra işi yönetmelikte öngörülen usullerden herhangi biri ile 

ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici 

hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 

 

Bundan başka işin durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, 

ihzaratı, araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu 

durumda bu Şartnamenin 48 inci madde hükümleri uygulanır. 

 

Ayrıca  Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 36 ıncı maddesinde açıklanan yüklenicinin 

ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir. 

 

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi 

geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım 

sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan 

hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeleri hükümleri, normal şekilde 

bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son 

hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye 

protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.  

 

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise  45 ncı madde esaslarına göre yapılır. 

 

Tasfiye  edilmiş  işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya  çıkabilecek  

kusur  ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat 

üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. 

 

Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis, araç ve makineleri idarece satın 

alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. 

 

Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi 

için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya 

yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması 

gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin 

feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı"nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu 

işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde 

idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, 

sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin 

alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde 

ise genel hükümlere göre işlem yapılır. 

 

Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" idarece 

belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılır. 

Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı 

olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. 
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Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması 

Madde 48- Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın iş 

yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde 

bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere 

götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak 

hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare, 

gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatını işbaşından 

uzaklaştırabilir.  

 

İdare, bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları 

isterse satın alabilir. 

 

a) Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul 

edilmiş olanlar dahil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. Hakedişlerde 

bedeli ödenmemiş  diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait, varsa 

sözleşmedeki ihzarat fiyatları, yoksa 22 nci maddenin uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı 

tespit edilir. 

 

b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli 

ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile 

anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir. 

 

Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile 

değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden, makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa 

değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve 

malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir. 

 

İdare söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse yüklenici, idare 

tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. 

 

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti 

Madde 49- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü 

kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

 

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı 

şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini 

izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı 

vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Teminatın verilmesinde 45 inci madde esaslarına 

göre işlem yapılır. 

 

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 36 

ncı maddesi hükümlerine göre feshedilerek yasaklama hariç hakkında Kültür Varlıkları İhale 

Yönetmeliği 32 nci maddelerine göre işlem yapılır. Kesin hesap tasfiyesi 47 nci madde 

esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan 

yükleniciye tazmin ettirilir. 
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c) Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile 

yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün 

içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi 

şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek 

imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal 

temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme 

feshedilerek 47 nci madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır ve yasaklama hariç 

haklarında Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32 nci maddelerine göre işlem yapılır. 

 

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk  

veya  mahkumiyet  

Madde 50- Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan 

kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri 

idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın 

gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir 

cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 

haklarında Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 32.nci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot 

veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler 

tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer 

ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya 

koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme 

yenilenerek işe devam edilebilir. 

 

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, 

tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer 

ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine 

getirirler. 

 

Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 51- İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim 

görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde 

belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu 

şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu 

durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin 

sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır. 

 

İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu 

husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya 

verilen karara razı olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme 

hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir.   
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AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLEN UYGULAMA İŞLERİNDE  

UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME 

 

 

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                             

1.1-İş sahibi İdarenin;  

      a)  Adı:........................................................................................................................... 

      b)  Adresi:...................................................................................................................... 

      c)  Telefon numarası:..................................................................................................... 

      d)  Faks numarası:.......................................................................................................... 

      e)  Elektronik posta adresi:............................................................................................ 

f)   İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı:...................................................................... 

  

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  

İhale konusu işin;   

      a)  Adı:........................................................................................................................... 

      b)  Yatırım proje no’su/kodu:........................................................................................ 

      c)  Miktarı (fiziki) ve türü:............................................................................................ 

      d)  Yapılacağı yer:......................................................................................................... 

      e)  İşe ait (varsa) diğer bilgiler:..................................................................................... 

 

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. İhaleye ilişkin bilgiler; 

 a)  İhale kayıt numarası : …………………………………………………………….. 

      b)  İhale usulü: Açık ihale. 

      c)  Tekliflerin sunulacağı adres:……………………………………………………… 

      ç)  İhalenin yapılacağı adres:......................................................................................... 

      d)  İhale (son teklif verme) tarihi:.................................................................................. 

      e)  İhale (son teklif verme) saati:................................................................................... 

      f)  İhale komisyonu toplantı yeri:.................................................................................. 

 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 
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Madde  4-  İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  

4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:..................................................................... 

      b)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:………………………………..   

      c)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:............................................................... 

      d)  İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) :..................................................... 

 

4.2- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  

 

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 

 

4.4- İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka 

dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 

 

 

Madde 5- İhale Dokümanının  Kapsamı 

5.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

      a)  5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine göre hazırlanan hazırlanan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 

      b)  İdari şartname. 

      c)  İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler. 

      ç)  Sözleşme tasarısı. 

      d)  Uygulama İşleri Genel Şartnamesi. 

      e)  Standart formlar.  

      f)   ……………………………………………………………………………………1       

 

5.2. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene 

aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak 

ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta 

adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak 

bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta 

yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 

                                                 
1  Analiz formatı verilmesi gereken ihalelerde analiz formatları ile İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek diğer 

belgeler burada belirtilecektir. 
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6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu 

tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi 

sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için 

tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta 

yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde 

ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre 

pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik 

posta ve faks kullanılamaz. 

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

7.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

 

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası Belgesi. 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

      c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

      d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                   

       e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

      f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı 

Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 



 

. 
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      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

      i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi. 

      k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak 

idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler. 

    l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir 

ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 

gösteren belge.  

      m) Bu bent .........................tarih, ..............................sayılı İBB Meclis kararı ile metinden 

çıkarılmıştır 

     n.)  ............................................................................................................................................ 2  

     o) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

       

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 

51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır. 

   

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 3 

7.2.1 ............................................................................................................................................. 4 

7.2.2 ............................................................................................................................................. 5 

7.2.3 ............................................................................................................................................. 6 

 

7.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.3.1- İhalelerde aday veya isteklilerden; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,  

                                                 
2  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, 

izin, ruhsat vb. belgeler, bu bentte sayılacak, aksi halde “m) Bu bent boş bırakılmıştır” yazılacaktır. 

3  İdare; isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 

belirtilen; şekli ve içeriği ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin 

özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek 7.2 maddesine 

yazacaktır. Standart formlar bu şartname eki formlara uygun olarak düzenlenecektir. 

4  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeleri 

7.2.1 maddesinde belirleyecektir. 

5  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan 

bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri 7.2.2 maddesinde belirleyecektir. 

6  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile 

ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeleri 7.2.3 maddesinde belirleyecektir. 
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 ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,  

istenilmesi zorunludur. 

 Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. 

 İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 

için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından 

sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin 

söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

7.3.2 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale 

konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel 

sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği 

veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul 

edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 

 

7.3.3 Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama 

kriterleri aranır. 

 

7.3.4 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin .......7 oranında, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. 

7.3.5 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet 

engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale 

konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme 

yapabilir.  

 

7.3.6 ............................................................................................................................................8 

                                                 
7
  İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin oranı 4734 Sayılı Kanunun, Yapım 

İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesine göre burada belirtilecektir.  

 
8  İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte 

personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgelerden istenenler ve bunların taşımaları gereken asgari yeterlik 

kriterleri Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bu maddede belirtilecektir. 

 

 a) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin beş yıl deneyimli mimar veya 

mühendis olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin 

ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması 

zorunludur. 

 

 Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim 

süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili 

adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

 Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu 

kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur. 



 

. 

 
6 

7.3.7- …………………………………………………………………………………………….9 

                                                                                                                                                          
          Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte 

istihdam edilemez. 

 Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve 

ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.  

           Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli 

bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

 Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük 

görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel 

müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek 

kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

düzenlenen belge ile tevsik edilir. 

 

          İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı 

değerlendirilir. 

 
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 

5inci maddesindeki İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin gerektirdiği ve 

ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair, belgelerin aranması durumunda madde 

metni; 

 
         b) Restorasyon işlerinde İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen personelin konuda 

uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, 

konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl 

önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az 

üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.  

  

 “İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu 

personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet 

çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir. 

 Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu 

kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.” 

 

 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin ‘Sözleşmenin 

Uygulanmasına İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında 

çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot 

ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle 

geçerli olması yeterlidir. 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 

5inci maddesindeki İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin gerektirdiği ve 

ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair, belgeler veya çalıştıracağına ilişkin 

taahhütname istenmesi durumunda madde metni; 

 
          “İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında 

belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan 

isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin 

imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.” 

 
 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin ‘Sözleşmenin 

Uygulanmasına İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında 

çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten 

itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve 

diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle 

geçerli olması yeterlidir.  

 
9
 İdareler ayrıca, istekliden organizasyon yapısına ilişkin kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler isteyebilir. Bu belgelerin, 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu 

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 
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7.4- Bu ihalede benzer iş olarak ………..…………………………….10 işleri kabul edilecektir. 

Restorasyon İşlerinde; İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya 

mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 

 

7.5. Belgelerin sunuluş şekli  

7.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu 

maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili 

Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.   

 

7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 

7.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından 

“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 

belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

 

7.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen 

belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki 

temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: 

7.5.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi 

sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi 

işlemi anlaşılır. 

7.5.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf 

ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, 

“apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

7.5.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya 

sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

7.5.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir 

anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin 

üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği 

ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye 

                                                                                                                                                          
tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl 

süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan 

teyit alınması zorunlu değildir. 

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması 

yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği 

kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez. 

 İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. 
10  Benzer iş olarak kabul edilecek işler bu maddede belirtilecektir. 
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Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, 

düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

7.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

7.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. 

7.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:11  

 7.5.4.7.1........................................................................................................................................  

7.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: 

7.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri 

ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

7.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar 

tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki 

yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

7.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

7.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası 

ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi 

anlaşılır. 

7.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış 

olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir 

tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise 

tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin 

Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir.  

7.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında  belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme 

hükümlerine göre yaptırılabilir.  

7.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin 

tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin 

de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda  ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa 

üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle 

ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

                                                 
11 İdare resmi niteliği bulunmayan belgelerden tasdik işleminden muaf tutmak istediği belgeleri bu maddede belirtecektir. 

Ayrıca bu belgelerin tercümelerinin tasdik işleminden muaf olduğu belirtilecektir. 

          İdare tasdik işleminden muaf tutmak istediği belge bulunmaması durumunda, “7.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” 

yazacaktır.  
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7.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde 

başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. 

7.5.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:12 

7.5.6.1.………………………………………………………………………………………… 

7.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde 

istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi 

belgelerin sunulması gerekir. 

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı  

8.1. ........................................................................................................................................... 13 

 

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar 

9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış 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 rüşvet 

verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

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

kişiler. 

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

                                                 
12

  İdare, kalite ve standarda ilişkin belge istememiş ise maddeye “7.5.6.1.Bu madde boş bırakılmıştır.” yazacaktır.  

      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da her iki 

belgenin birlikte istenilmesi durumunda köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer 

verilecektir: 

 “7.5.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca 

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [kalite yönetim sistem belgesi/ çevre yönetim sistem 

belgesi/kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı 

birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin 

tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.  

 7.5.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK 

Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu 

belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.”  

13
  İhale konusu işin yabancı isteklilere açıklığı bu maddede belirtilecektir 

Sadece yerli isteklilerin katılabilmesinin öngörüldüğü durumlarda, “ Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli 

oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.” 

İşin yabancı isteklilere açık olmasının istendiği hallerde “İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır.” 

 Şeklinde düzenleme yapılacaktır.  
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f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim şirketler hariç. 

 

9.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 

katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

 

9.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa 

olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

bu ihaleye katılamazlar. 

 

9.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri      

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır: 

 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olanlar. 

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olanlar. 

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olanlar. 

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

olanlar. 

e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 

kararıyla hüküm giyenler.        

f)    İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, bu idare tarafından ispat edilenler 

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten 

men edilmiş olanlar. 

h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 

veveya sahte belge verdiği tespit edilenler. 

i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılanlar. 

j)    Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda 

bulundukları tespit edilen. 

 

 Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar                                                                                                                                                                     

11.1-İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 

başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde 

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
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      d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya 

başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif 

vermek. 

      e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılmak. 

11.2-Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.  

 Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Üçüncü Kısmındaki hükümler uygulanır.  

 

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 

hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 

 

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve 

taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin 

sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. 

 

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim 

şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak 

malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda 

maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü 

durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

                                                 

13.3-İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin 

gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından 

verilecektir. 

 

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna 

göre hazırladığı kabul edilir.  

 

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması   
14.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden en geç on (10) gün öncesine 

kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar 

ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı 

elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce 

tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

 

14.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde 

bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. 

 

14.4-Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan 

isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.      
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Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması      

15.1-İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik 

yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihale 

yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan 

olunur. 

 

 

 

 

Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 

16.1-İdarenin 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. 

 

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan 

edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ 

edilir. 

 

16.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler 

açılmaksızın isteklilere iade edilir. 

 

16.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz. 

 

Madde 17- İş Ortaklığı 

17.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 

 

17.2-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle 

beraber sunacaktır. 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması 

zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı 

aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde 

ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci 

cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

 

17.3-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan 

önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.  

 

17.4-İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını 

oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen 

sorumlu oldukları belirtilmelidir.   

 

17.5-İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, 

ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

 

 

Madde 18- Konsorsiyum  

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
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Madde 19- Alt Yükleniciler  

İhale konusu işin bir kısmı, alt yüklenicilere ...............................................................14 

 

      III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 20- Teklif ve Sözleşmenin Türü  

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

 

Madde 21- Teklifin Dili  

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka 

bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli 

sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 

 

Madde 22- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi  

İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. 

Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 

 

Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli 

23.1-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu 

Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve 

ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 

 

23.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler 

kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.  

 

23.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki 

gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit 

edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 

 

23.4-Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

 

Madde 24- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 

24.1-Teklif mektupları, standart form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

 

                                                 
14  İhale konusu işin bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılamayacağı bu maddede belirtilecektir.  

 İdare, işin özelliği nedeniyle bu şartnamede alt yükleniciye izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer 

verilecektir. 

 “19.1. Bu işte  alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.”   

 İdare, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verdiği hallerde ise maddeye, 

  İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve 

sorumlulukları bakımından Uygulama İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlerin uygulanacağı hususunu yazacaktır. 
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24.2-Teklif mektubunda;  

      a)  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

      b)  Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

      c)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

      d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması, 

      Zorunludur. 

 

24.3-Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya 

da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir. 

 

 

 

 

 

Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi  

25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ................... (rakam ve 

yazıyla)..................... 15 takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

25.2-İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. 

İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade 

edilir. 

 

25.3-Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, 

geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere 

uygun hale getirir. 

 

25.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. 

 

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 

26.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her 

türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri 

teklif fiyata dahildir.  

 

26.2-(26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider 

kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları 

karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

26.3-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer 

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir. 

    

Madde 27- Geçici  Teminat 

27.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

                                                 
15  “İdare; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı ile 

madde metnine yazacaktır” 
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27.2-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri 

gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. 

 

27.3-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif 

geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün ekleyerek bulunan süreden az olmamak üzere 

isteklilerce belirlenir. 

 

27.4-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından 

istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

28.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 

      a)  Tedavüldeki Türk Parası. 

      b)  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

      c)  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler. 

              

28.2-(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal 

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden 

teminat olarak kabul edilir. 

 

28.3-İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri 

kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel 

finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

 

28.4-Teminat mektubu verilmesi halinde isteklilerce, İdare tarafından hazırlanan standart 

forma uygun teminat mektupları kullanılacaktır.  

 

28.5-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

 

28.6-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 

 

Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri 

29.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. 

 

29.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

 

Madde 30- Geçici Teminatın İadesi 

30.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 

ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. 

Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir. 

 

30.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi 

imzalaması halinde iade edilir. 
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30.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en 

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

 

30.4-Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim 

edilmek suretiyle yapılır. 

 

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA 

İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması 

31.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen İhale (son teklif verme) tarihi ve saatine kadar İdareye 

(tekliflerin sunulacağı adrese ) verilecektir. 

 

31.2-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: 

 

31.2.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş 

olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.   

 

      31.2.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın 

üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe 

ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından 

imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan 

zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

                                                                                       

      31.2.3-Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin 

belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup 

olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.   

                                                                                                                                                 

      31.2.4-İstekliler ile yaklaşık maliyet ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan 

tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 

 

      31.2.5-Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan 

belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen 

değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

 

Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi  

          

32.1- Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk 

oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık 

maliyetin %40’ına eşit ve %40’ından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar 

verilir. 

 
  Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya 
belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu 
eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge 
veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve 
işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan 
isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale 
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale 
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dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 
 

32.1.1-Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili 

mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce 

sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 

 

32.1.2-Ancak,  

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak 

üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin 

eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, bu bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine ilişkin belgeler, 

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin 

taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve 

belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine ilişkin belgeler,  

verilen süre içinde tamamlanacaktır. 

 

c) Belirlenen sürede eksik belge ve bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı 

bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 

 

32.1.3- Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce 

sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu 

belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi 

halinde kabul edilecektir. 

 

32.2-Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 

 

32.2.1-Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 

kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. 

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

 

      32.2.2-En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup 

bulunmadığı kontrol edilir.  

 

32.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda 

aritmetik hata bulunması halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

 

Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 

33.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini 

açıklamalarını isteyebilir. 

 

33.2-Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında 

yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu 

sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.  

 

33.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. 
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Madde 34- Aşırı Düşük Teklifler 
34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 ve 33 üncü maddelerine göre 
değerlendirdikten sonra, İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük 
olanları tespit eder.  
 

34.2-Bu tekliflerden aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı 

bırakılır. Değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca 

uygun teklif olarak belirlenir. 

 

34.3 İhale komisyonu aşırı düşük tekliflerin tespiti; 

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık maliyetin % 40’na eşit ve altındaki, 

yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 100’ün üzerinde ve 40 ile 40 ‘ın altındaki 

teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık 

maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder. 

Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur. Virgülden sonra ikiden 

fazla ondalık basamağı olan (C) değerine karşılık gelecek (K) değeri oran kurularak bulunur. 

Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır 

değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  bu tekliflerden aşırı 

düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

İhale komisyonu, değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklifi uygun 

teklif olarak belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. 

  

ATort :  Geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması  

YM :  İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet 

C : Tort / YM 

SD  (Sınır değer) :  K x YM  

 

C K  C K  C K  C K 

1,20 0,800 0,99 0,797 0,78 0,714  0,57 0,589 

1,19 0,800 0,98 0,794 0,77 0,709  0,56 0,582 

1,18 0,800 0,97 0,791 0,76 0,704  0,55 0,575 

1,17 0,800 0,96 0,787 0,75 0,698  0,54 0,568 

1,16 0,800 0,95 0,784 0,74 0,693  0,53 0,560 

1,15 0,800 0,94 0,781 0,73 0,688  0,52 0,553 

1,14 0,800 0,93 0,777 0,72 0,682  0,51 0,545 

1,13 0,800 0,92 0,773 0,71 0,677  0,50 0,538 

1,12 0,800 0,91 0,770 0,70 0,671  0,49 0,530 

1,11 0,800 0,90 0,766 0,69 0,666  0,48 0,522 

1,10 0,800 0,89 0,762 0,68 0,660  0,47 0,514 

1,09 0,800 0,88 0,758 0,67 0,654  0,46 0,506 

1,08 0,800 0,87 0,754 0,66 0,648  0,45 0,497 

1,07 0,800 0,86 0,750 0,65 0,642  0,44 0,489 

1,06 0,800 0,85 0,746 0,64 0,635  0,43 0,481 

1,05 0,800 0,84 0,741 0,63 0,629  0,42 0,472 

1,04 0,800 0,83 0,737 0,62 0,623  0,41 0,463 

1,03 0,800 0,82 0,732 0,61 0,616  0,40 0,454 

1,02 0,800 0,81 0,728 0,60 0,610   

1,01 0,800 0,80 0,723 0,59 0,603   

1,00 0,800 0,79 0,718 0,58 0,596   
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Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin 

Serbestliği 

35.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 

iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük 

altına girmez.  

 

35.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. 

 

35.3-Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme 

gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir. 

 

35.4-  

 

 

Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  

36.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif 

edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

 

36.2 Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan iş 

deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 

belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir. Aynı 

fiyatı teklif eden isteklilerin adları birer kağıda yazılarak içi görünmeyen bir torbaya konulur. 

İhale komisyonu başkanı tarafından torbadan ad çekmek suretiyle en avantajlı teklif belirlenir. 

 

36.3-Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

 

Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması 

37.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

teklif edilen bedellerin en düşüğüdür. 

 

37.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale 

yetkilisinin onayına sunar. Kararlar da isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen 

bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış 

ise nedenleri belirtilir. 

 

Madde 38- İhale Kararının Onaylanması 

38.1-İdare, İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan 

isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını 

anılan maddeye göre Kamu İhale Kurumuna teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına 

eklemek zorundadır.  

 

38.2 İdare, Yapılan teyit işlemi sonucunda; ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı çıkması 

durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığını 38.1 inci maddeye göre teyit ettirir. İkinci teklif sahibi 

isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 
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38.3-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

 

38.4-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise 

hükümsüz sayılır. 

 

Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 

39.1- İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç 

gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale 

sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 

gerekçelerine de yer verilir. 

 

39.2. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme 

imzalanmayacaktır. 

 

39.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı 

şekilde bildirim yapılır. 

 

Madde 40- Sözleşmeye Davet 

40.1- İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde;  tebliğ tarihini izleyen beş gün 

içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan 

istekliye tebliğ edilir. Tebligat, imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine 

postalanmak suretiyle yapılır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın 

istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

 

40.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir. 

 

40.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vererek 

sözleşmeyi imzalaması şarttır. 

 

Madde 41- Kesin Teminat 

41.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle % 6 oranında standart forma uygun kesin teminat alınır. 

 

41.2-İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin 

teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı 

tarafından da karşılanabilir. 

 

41.3- Kesin teminat, taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin 

yüzde ellisi kadar artması durumunda artan tutar veya fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı 

olarak ödenecek tutarla orantılı olarak artırılır. 

 

Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 

42.1- İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve 

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü 

maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan 

hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 

 

42.2- Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, 
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ihaleye yetkili makam; ihaleye yeniden çıkmaya veya en uygun fiyat veren ikinci teklif 

sahibine tebligat yaparak 5 (beş) günlük bir süre içinde bu teklif sahibi istekli ile İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalamaya yetkilidir. 

Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, kararın kendisine 

bildirilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi imzalamak 

zorundadır. 

 

 42.3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinden bu 

Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

 

 

42.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere 

bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

 

Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 

43.1- İhale üzerinde kalan isteklinin bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d) (e) ve 

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya 

da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 

fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme 

imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en 

avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı 

teyit ettirilerek 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına dair belgeler istenecektir. 

 

43.2-Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat 

yapılacaktır. 

 

43.3-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması 

durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

43.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere 

bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

                

Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 

44.1-İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 

istekli, bu Şartnamenin 40.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden 

itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye 

bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 

 

44.2-Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı 

belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve 

ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır. 

 

Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  
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45.1. Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, 

sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi 

belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. 

 İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 

45.2. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, 

ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. 

 

45.3 .................................................................................................................................................16 
 

45.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları 

tarafından imzalanır. 

45.5.- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye 

aittir. 

 

 

                  V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

   

Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları 

46.1-Yüklenicinin hakedişi ..................................... Saymanlığınca/Muhasebe Müdürlüğünce 

ödenecektir. 

 

46.2-Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin 

hükümler sözleşme tasarısında belirtilmiştir. 

 

46.3-Yüklenici uygulama işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde 

imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

 

46.4-Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş 

yaptığı taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir. 

 

46.5-Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır; 

 

                       Yıllar                                      Ödenek (%) 

               ................................                     ..................................... 

               ................................                     ..................................... 

 

Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı  

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.  

 

Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları  

48.1. Yükleniciye fiyat farkı .......................................................................................................17 

                                                 
16  İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördüğü takdirde bu hususu bu maddede belirteceklerdir. 
17

  İdare; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı 

hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek 

suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanacaktır.” ibaresini yazacaktır.  

     İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplamayı öngörüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı 

hesaplanacaktır.” ibaresi yazacaktır. Ayrıca İdare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat 

farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır. 
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Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 

49.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

49.2- İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren ...............(rakam ve yazıyla).............. 

takvim günüdür. 

49.3- Bu Şartnamenin 50 nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin 

hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre 

uzatımı isteyemez. 

  

Madde 50- Uygulama İşlerinde Çalışılamayacak Günler 

Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri ............................................... tarihleri arasıdır. 

 

Madde 51- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: 

 a)  Doğal afetler. 

 b)  Kanuni grev. 

 c)  Genel salgın hastalık. 

 d)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

 e)  Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı 

verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun; 

      a)  Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 

      d)  Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak 

bildirimde bulunması, 

      e)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                                    

      Zorunludur. 

51.3-Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 

sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin 

onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 

gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 

olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; 

durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen 

işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.  

 

Madde 52- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 

52.1- Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, 

imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon 

yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği 

takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete 

sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde 

yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde kalan fazlasını veya İhale Yetkilisinin 

bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter onayı alınmak suretiyle %50'den 

fazlasını veya %50’si (yüzde ellisi) eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya 

mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe 

gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç 

hiç bir istek ve iddiada bulunamaz. 
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 İş artışı veya iş eksilişi belgelerinin sözleşme süresi içinde hazırlanması ve onaya 

sunulması zorunludur.  

 

52.2-İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin 

tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 

 

52.3-İşin, sözleşme bedelinin % 50'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması 

halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek 

giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 50'si ile sözleşme fiyatlarıyla 

yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden 

İdarece ödenecektir. 

 

52.4-Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin 

yükümlülükleri konusunda Uygulama İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde belirtilen 

ilgili hükümler uygulanır.  

 

Madde 53- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  

53.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi 

halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde altısı (% 0,06) oranında 

gecikme cezası kesilir. 

                                                                                  

53.2-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde belirlenen bir kısmının öngörülen sürede 

bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin 

onbinde altısı (% 0,06) oranında kısmi gecikme cezası kesilir.  

       

Madde 54- İş ve İşyerinin Sigortalanması 

      Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden 

kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, 

fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.  

 

Madde 55- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 

55.1-Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Uygulama İşleri 

Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. 

 

55.2-Kısmı kabuller konusunda, bu Şartnamenin 56 ncı maddesi ile sözleşme tasarısı ve 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler uygulanır. 

                                                                                       

 

Madde 56- Uygulama İşinin Kısmi Kabulü öngörülmemektedir. 

                                                                                                                                                                                              

Madde 57- Anlaşmazlıkların Çözümü 

57.1- ………………………………………………….……………………………....18  

                                                 
18   Sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların esas olarak Türk 

Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

 “33- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”  



 

. 

 
25 

 

57.2-Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan 

konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 

DİĞER HUSUSLAR 

…………………………………………………….……….......................................................19 

 

                                             

 

 

 

                                                 
19

  İdarelerce; İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğine, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine, Uygulama İşleri Genel Şartnamesine, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı 

olmamak ve bu Tip Şartname hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine 

göre bu maddede bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde düzenlemelere yer verilebilir. 

 



EK 3 

 
1 

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN UYGULAMA 

İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME 

 

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                             

1.1-İş sahibi İdarenin;  

      a)  Adı:........................................................................................................................... 

      b)  Adresi:...................................................................................................................... 

      c)  Telefon numarası:..................................................................................................... 

      d)  Faks numarası:.......................................................................................................... 

      e)  Elektronik posta adresi:............................................................................................ 

      f)  İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı:....................................................................... 

  

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  

İhale konusu işin;   

      a)  Adı:........................................................................................................................... 

      b)  Yatırım proje no’su/kodu:........................................................................................  

      c)  Miktarı (fiziki) ve türü:............................................................................................ 

      d)  Yapılacağı yer:......................................................................................................... 

      e)  İşe ait (varsa) diğer bilgiler:..................................................................................... 

 

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. İhaleye ilişkin bilgiler; 

 a)  İhale kayıt numarası : …………………………………………………………….. 

      b)  İhale usulü: Belli İstekliler Arasında İhale. 

      c)  Tekliflerin sunulacağı adres:……………………………………………………… 

      ç)  İhalenin yapılacağı adres:......................................................................................... 

      d)  İhale (son teklif verme) tarihi:.................................................................................. 

      e)  İhale (son teklif verme) saati:................................................................................... 

      f)  İhale komisyonu toplantı yeri:.................................................................................. 

 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 
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Madde  4-  İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  

4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:..................................................................... 

      b)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:………………………………..   

      c)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:............................................................... 

      d)  İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) :..................................................... 

 

4.2- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  

 

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 

 

4.4- İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka 

dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 

 

Madde 5- İhale Dokümanının  Kapsamı 

5.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

      a)  5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun  3 üncü maddesine  göre hazırlanan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 

      b)  İdari şartname. 

      c)  İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler. 

      ç)  Sözleşme tasarısı. 

      d)  Uygulama İşleri Genel Şartnamesi. 

      e)  Standart formlar.  

      f)   ……………………………………………………………………………………1       

 

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile 

isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene 

aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak 

ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta 

adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak 

bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta 

yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 

                                                 
1  Analiz formatı verilmesi gereken ihalelerde analiz formatları ile İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek 

diğer belgeler burada belirtilecektir. 
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6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu 

tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi 

sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için 

tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta 

yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde 

ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre 

pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik 

posta ve faks kullanılamaz. 

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

7.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

 

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası Belgesi. 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

      c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

      d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                   

       e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

      f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı 

Kanunun Yapım  İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
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      i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi. 

      k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak 

idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler. 

      l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir 

ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 

gösteren belge.  

      m) Bu bent .........................tarih, ..............................sayılı İBB Meclis kararı ile metinden 

çıkarılmıştır 

     n.)  ............................................................................................................................................ 2  

     o) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

       

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 

51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır. 

   

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 3 

7.2.1 ............................................................................................................................................. 4 

7.2.2 ............................................................................................................................................. 5 

7.2.3 ............................................................................................................................................. 6 

 

7.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.3.1- İhalelerde aday veya isteklilerden; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,  

                                                 
2  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak 

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, bu bentte sayılacak, aksi halde “m) Bu bent boş bırakılmıştır” 

yazılacaktır. 

3  İdare; isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve 

belgelerden, ihalelerinin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken 

kriterleri, belirleyerek 7.2 maddesine yazacaktır. Standart formlar bu şartname eki formlara uygun olarak 

düzenlenecektir. 

4  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile 

ilgili belgeleri 7.2.1 maddesinde belirleyecektir. 

5  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu 

olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri 7.2.2 maddesinde 

belirleyecektir. 

6  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale 

konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeleri 7.2.3 maddesinde belirleyecektir. 
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 ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,  

istenilmesi zorunludur. 

 Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. 

 İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 

için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından 

sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. 

İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

7.3.2 Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya 

benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde 

seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 

7.3.3 Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama 

kriterleri aranır. 

7.3.4 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin .......7 oranında, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. 

7.3.5 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet 

engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale 

konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme 

yapabilir.  

 

7.3.6 ..............................................................................................................................................8 

                                                 
7
  İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin oranı 4734 Sayılı Kanunun, Yapım 

İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesine göre burada belirtilecektir.  

 
8  İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte 

personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgelerden istenenler ve bunların taşımaları gereken asgari yeterlik 

kriterleri Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bu maddede belirtilecektir.   

 
 a) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin beş yıl deneyimli mimar veya 

mühendis olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin 

ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması 

zorunludur. 

 

 Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim 

süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili 

adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

 Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu 

kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur. 

          Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte 

istihdam edilemez. 



 

. 
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7.3.7- …………………………………………………………………………………………….9 

                                                                                                                                                          
 Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve 

ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.  

           Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli 

bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

 Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük 

görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel 

müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek 

kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

düzenlenen belge ile tevsik edilir. 

 

          İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı 

değerlendirilir. 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci  maddesindeki İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin 

gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair, belgelerin aranması 

durumunda madde metni; 

 
  

         b) Restorasyon işlerinde; İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen personelin konuda 

uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, 

konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl 

önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az 

üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.  

  

 “İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu 

personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet 

çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir. 

 Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu 

kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.” 

 

 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin ‘Sözleşmenin 

Uygulanmasına İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında 

çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot 

ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle 

geçerli olması yeterlidir. 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin 

gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair, belgeler veya 

çalıştıracağına ilişkin taahhütname istenmesi durumunda madde metni; 

 
          “İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında 

belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan 

isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin 

imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.” 

 
 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin ‘Sözleşmenin 

Uygulanmasına İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında 

çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten 

itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve 

diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle 

geçerli olması yeterlidir.  

 
9
 İdareler ayrıca, istekliden organizasyon yapısına ilişkin kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler isteyebilir. Bu belgelerin, 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu 

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu 
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7.4- Bu ihalede benzer iş olarak ………..…………………………….10 işleri kabul edilecektir. 

Restorasyon işlerinde, İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya 

mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 

 

7.5. Belgelerin sunuluş şekli  

 

7.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu 

maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili 

Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.   

 

7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 

7.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından 

“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 

belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

 

7.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen 

belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki 

temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: 

7.5.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi 

sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi 

işlemi anlaşılır. 

7.5.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf 

ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, 

“apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

7.5.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya 

sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

7.5.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir 

anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin 

üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği 

                                                                                                                                                          
kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl 

süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan 

teyit alınması zorunlu değildir. 

 Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli 

olması yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun 

düzenlediği kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli 

kabul edilmez. 

   İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. 
10  Benzer iş olarak kabul edilecek işler bu maddede belirtilecektir. 



 

. 

 8 

ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, 

düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

7.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

7.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. 

7.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:11  

 7.5.4.7.1........................................................................................................................................  

7.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: 

7.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri 

ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

7.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar 

tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki 

yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

7.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

7.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası 

ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi 

anlaşılır. 

7.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış 

olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir 

tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise 

tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin 

Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir.  

7.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme 

hükümlerine göre yaptırılabilir.  

7.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin 

tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin 

de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa 

üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle 

ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

                                                 
11 İdare resmi niteliği bulunmayan belgelerden tasdik işleminden muaf tutmak istediği belgeleri bu maddede belirtecektir. 

Ayrıca bu belgelerin tercümelerinin tasdik işleminden muaf olduğu belirtilecektir. 

          İdare tasdik işleminden muaf tutmak istediği belge bulunmaması durumunda, “7.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” 

yazacaktır.  
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7.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde 

başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. 

7.5.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: 

7.5.6.1.………………………………………………………………………………………… 12 

7.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde 

istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi 

belgelerin sunulması gerekir. 

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı …................................................................ 13 

 

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar 

9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış 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 rüşvet 

verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

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

kişiler. 

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri 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 şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim şirketler hariç. 
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  İdare, kalite ve standarda ilişkin belge istememiş ise maddeye “7.5.6.1.Bu madde boş bırakılmıştır.” yazacaktır.  

      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da her iki 

belgenin birlikte istenilmesi durumunda köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer 

verilecektir: 

 “7.5.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca 

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [kalite yönetim sistem belgesi/ çevre yönetim sistem 

belgesi/kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı 

birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin 

tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.  

 7.5.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK 

Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu 

belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.”  

13
  İhale konusu işin yabancı isteklilere açıklığı bu maddede belirtilecektir 

 Sadece yerli isteklilerin katılabilmesinin öngörüldüğü durumlarda, “ Bu ihaleye sadece yerli istekliler 

katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli 

istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin 

yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.” 

 İşin yabancı isteklilere açık olmasının istendiği hallerde “İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve 

yabancı tüm isteklilere açıktır.” 

 Şeklinde düzenleme yapılacaktır.  
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9.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 

katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

 

9.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa 

olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

bu ihaleye katılamazlar. 

 

9.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri      

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır: 

 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olanlar. 

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olanlar. 

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olanlar. 

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

olanlar. 

e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 

kararıyla hüküm giyenler.        

f)    İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, bu idare tarafından ispat edilenler 

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten 

men edilmiş olanlar. 

h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 

veveya sahte belge verdiği tespit edilenler. 

i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılanlar. 

j)    Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda 

bulundukları tespit edilen. 

 

 Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar                                                                                                                                                                     

11.1-İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 

başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde 

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

      d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya 

başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif 

vermek. 
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      e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılmak. 

11.2-Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.  

 Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Üçüncü Kısmındaki hükümler uygulanır.  

 

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 

hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 

 

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve 

taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin 

sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. 

 

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim 

şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak 

malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda 

maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü 

durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

                                                 

13.3-İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin 

gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından 

verilecektir. 

 

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna 

göre hazırladığı kabul edilir.  

 

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması   
14.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden en geç on (10) gün öncesine 

kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar 

ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı 

elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce 

tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

 

14.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde 

bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. 

 

14.4-Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan 

isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.      

                                                                                                                                             

Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması      

15.1- Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik 

yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak bunu gerektiren sebepler bir 

tutanakla tespit edilir. İdarece yapılacak değişiklik, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm 

isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. 
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Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 

16.1-İdarenin 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. 

 

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan 

edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ 

edilir. 

 

16.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler 

açılmaksızın isteklilere iade edilir. 

 

16.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz. 

 

Madde 17- İş Ortaklığı 

17.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 

 

17.2-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle 

beraber sunacaktır. 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması 

zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı 

aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde 

ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci 

cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

 

 

17.3-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan 

önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.  

 

17.4-İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını 

oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen 

sorumlu oldukları belirtilmelidir.   

 

17.5-İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, 

ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

 

 

Madde 18- Konsorsiyum  

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

 

Madde 19- Alt Yükleniciler  

İhale konusu işin bir kısmı, alt yüklenicilere ..................................................................14 

                                                 
14  İhale konusu işin bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılamayacağı bu maddede belirtilecektir.  

 İdare, işin özelliği nedeniyle bu şartnamede alt yükleniciye izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer 

verilecektir. 

 “19.1. Bu işte  alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.”   

 İdare, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verdiği hallerde ise maddeye, 
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      III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 20- Teklif ve Sözleşmenin Türü  

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

 

Madde 21- Teklifin Dili  

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka 

bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli 

sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 

 

Madde 22- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi  

İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. 

Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 

 

Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli 

23.1-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu 

Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve 

ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 

 

23.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler 

kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.  

 

23.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki 

gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit 

edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 

 

23.4-Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

 

Madde 24- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 

24.1-Teklif mektupları, standart form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

 

24.2-Teklif mektubunda;  

      a)  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

      b)  Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

      c)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

      d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması, 

      Zorunludur. 

 

24.3-Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya 

da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir. 

                                                                                                                                                          
  İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve 

sorumlulukları bakımından Uygulama İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlerin uygulanacağı hususunu yazacaktır. 
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Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi  

25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ................... (rakam ve 

yazıyla)..................... 15 takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

25.2- İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. 

İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade 

edilir. 

 

25.3- Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, 

geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere 

uygun hale getirir. 

 

25.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. 

 

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 

26.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her 

türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri 

teklif fiyata dahildir.  

 

26.2-(26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider 

kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları 

karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

26.3-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer 

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir. 

    

Madde 27- Geçici Teminat 

27.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

 

27.2-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri 

gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. 

 

27.3-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif 

geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün ekleyerek bulunan süreden az olmamak üzere 

isteklilerce belirlenir. 

 

27.4-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından 

istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

28.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 

      a)  Tedavüldeki Türk Parası. 

      b)  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

                                                 
15  “İdare; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı ile 

madde metnine yazacaktır” 
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      c)  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler. 

              

28.2-(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal 

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden 

teminat olarak kabul edilir. 

 

28.3-İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri 

kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel 

finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

 

28.4-Teminat mektubu verilmesi halinde isteklilerce, İdare tarafından hazırlanan standart 

forma uygun teminat mektupları kullanılacaktır.  

 

28.5-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

 

28.6-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 

 

Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri 

29.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. 

 

29.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

 

Madde 30- Geçici Teminatın İadesi 

30.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 

ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. 

Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir. 

 

30.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi 

imzalaması halinde iade edilir. 

 

30.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en 

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

 

30.4-Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim 

edilmek suretiyle yapılır. 

 

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA 

İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması 

31.1-Teklifler, bu Şartnamede ve istekli davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar 

İdareye (tekliflerin sunulacağı adrese) verilecektir. 

 

31.2-Davet sonucu teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 

İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi 

halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 
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31.3-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: 

 

31.3.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş 

olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.   

 

      31.3.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın 

üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe 

ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından 

imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan 

zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

                                                                                       

      31.3.3-Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin 

belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup 

olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.   

                                                                                                                                                 

      31.3.4-İstekliler ile yaklaşık maliyet ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan 

tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 

 

      31.3.5-Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan 

belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen 

değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

 

Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi  

          

32.1- Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.3.3 üncü maddesine göre ilk 

oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık 

maliyetin %40’ına eşit ve %40’ından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar 

verilir. 

 
 Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması 
veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede 
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen 
sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk 
değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı 
usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, 
isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve 
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun 
olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 
 

32.1.1-Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili 

mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce 

sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 

 

32.1.2-Ancak,  

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak 

üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin 

eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine ilişkin belgeler, 

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin 

taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve 
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belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine ilişkin belgeler, 

verilen süre içinde tamamlanacaktır. 

c) Belirlenen sürede eksik belge ve bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı 

bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 

 

32.1.3- Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce 

sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu 

belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi 

halinde kabul edilecektir. 

 

32.2-Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 

 

32.2.1-Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 

kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. 

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

 

      32.2.2-En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup 

bulunmadığı kontrol edilir.  

 

32.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda 

aritmetik hata bulunması halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

 

Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 

33.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini 

açıklamalarını isteyebilir. 

 

33.2-Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında 

yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu 

sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.  

 

33.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. 

 

Madde 34- Aşırı Düşük Teklifler 
34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 ve 33 üncü maddelerine göre 
değerlendirdikten sonra, İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük 
olanları tespit eder.  
 

34.2-Bu tekliflerden aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı 

bırakılır. Değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca 

uygun teklif olarak belirlenir. 

 

34.3 İhale komisyonu aşırı düşük tekliflerin tespiti; 

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık maliyetin % 40’na eşit ve altındaki, 

yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 100’ün üzerinde ve 40 ile 40 ‘ın altındaki 

teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık 

maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder. 

Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur. Virgülden sonra ikiden 

fazla ondalık basamağı olan (C) değerine karşılık gelecek (K) değeri oran kurularak bulunur. 
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Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır 

değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  bu tekliflerden aşırı 

düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

İhale komisyonu, değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklifi uygun 

teklif olarak belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. 

  

ATort :  Geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması  

YM :  İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet 

C : Tort / YM 

SD  (Sınır değer) :  K x YM  

 

C K  C K  C K  C K 

1,20 0,800 0,99 0,797 0,78 0,714  0,57 0,589 

1,19 0,800 0,98 0,794 0,77 0,709  0,56 0,582 

1,18 0,800 0,97 0,791 0,76 0,704  0,55 0,575 

1,17 0,800 0,96 0,787 0,75 0,698  0,54 0,568 

1,16 0,800 0,95 0,784 0,74 0,693  0,53 0,560 

1,15 0,800 0,94 0,781 0,73 0,688  0,52 0,553 

1,14 0,800 0,93 0,777 0,72 0,682  0,51 0,545 

1,13 0,800 0,92 0,773 0,71 0,677  0,50 0,538 

1,12 0,800 0,91 0,770 0,70 0,671  0,49 0,530 

1,11 0,800 0,90 0,766 0,69 0,666  0,48 0,522 

1,10 0,800 0,89 0,762 0,68 0,660  0,47 0,514 

1,09 0,800 0,88 0,758 0,67 0,654  0,46 0,506 

1,08 0,800 0,87 0,754 0,66 0,648  0,45 0,497 

1,07 0,800 0,86 0,750 0,65 0,642  0,44 0,489 

1,06 0,800 0,85 0,746 0,64 0,635  0,43 0,481 

1,05 0,800 0,84 0,741 0,63 0,629  0,42 0,472 

1,04 0,800 0,83 0,737 0,62 0,623  0,41 0,463 

1,03 0,800 0,82 0,732 0,61 0,616  0,40 0,454 

1,02 0,800 0,81 0,728 0,60 0,610   

1,01 0,800 0,80 0,723 0,59 0,603   

1,00 0,800 0,79 0,718 0,58 0,596   

 

 

Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin 

Serbestliği 

35.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 

iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük 

altına girmez.  

 

35.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. 

 

35.3-Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme 

gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir. 

 

Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  

36.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif 

edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
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36.2 -Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan iş 

deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 

belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir. Aynı 

fiyatı teklif eden isteklilerin adları birer kağıda yazılarak içi görünmeyen bir torbaya konulur. 

İhale komisyonu başkanı tarafından torbadan ad çekmek suretiyle en avantajlı teklif belirlenir. 

 

36.3-Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

 

Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması 

37.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

teklif edilen bedellerin en düşüğüdür. 

 

37.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale 

yetkilisinin onayına sunar. Kararlar da isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen 

bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış 

ise nedenleri belirtilir. 

 

Madde 38- İhale Kararının Onaylanması 

38.1-İdare, İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan 

isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını 

anılan maddeye göre Kamu İhale Kurumuna teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına 

eklemek zorundadır.  

 

38.2 İdare, Yapılan teyit işlemi sonucunda; ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı çıkması 

durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığını 38.1 inci maddeye göre teyit ettirir. İkinci teklif sahibi 

isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 

 

38.3-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

 

38.4-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise 

hükümsüz sayılır. 

 

Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 

39.1- İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç 

gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale 

sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 

gerekçelerine de yer verilir. 

 

39.2. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme 

imzalanmayacaktır. 

 

39.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı 

şekilde bildirim yapılır. 

 

Madde 40- Sözleşmeye Davet 

40.1- İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde;  tebliğ tarihini izleyen beş gün 

içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan 
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istekliye tebliğ edilir. Tebligat, imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine 

postalanmak suretiyle yapılır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın 

istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

 

40.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir. 

 

40.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vererek 

sözleşmeyi imzalaması şarttır. 

 

Madde 41- Kesin Teminat 

41.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle % 6 oranında standart forma uygun kesin teminat alınır. 

 

41.2-İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin 

teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı 

tarafından da karşılanabilir. 

 

41.3- Kesin teminat, taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin 

yüzde ellisi kadar artması durumunda artan tutar veya fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı 

olarak ödenecek tutarla orantılı olarak artırılır. 

 

Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 

42.1- İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve 

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü 

maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan 

hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 

 

42.2- Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, 

ihaleye yetkili makam; ihaleye yeniden çıkmaya veya en uygun fiyat veren ikinci teklif 

sahibine tebligat yaparak 5 (beş) günlük bir süre içinde bu teklif sahibi istekli ile İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalamaya yetkilidir. Ancak 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, kararın kendisine bildirilmesinden 

itibaren 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

 

 42.3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinden bu 

Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

 

42.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere 

bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

 

Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 

43.1- İhale üzerinde kalan isteklinin bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d) (e) ve 

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya 

da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 

fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme 

imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en 
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avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı 

teyit ettirilerek 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına dair belgeler istenecektir. 

 

43.2-Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat 

yapılacaktır. 

 

43.3-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması 

durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

43.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere 

bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

                

Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 

44.1-İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 

istekli, bu Şartnamenin 40.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden 

itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye 

bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 

 

44.2-Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı 

belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve 

ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır. 

 

Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  

45.1. Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, 

sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi 

belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. 

 İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 

45.2. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, 

ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. 

 

45.3 .................................................................................................................................................16 
 

45.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları 

tarafından imzalanır. 

45.5.- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye 

aittir. 

 

                  V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

   

Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları 

46.1-Yüklenicinin hakedişi ..................................... Saymanlığınca/Muhasebe Müdürlüğünce 

ödenecektir. 

 

46.2-Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin 

hükümler sözleşme tasarısında belirtilmiştir. 

 

                                                 
16  İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördüğü takdirde bu hususu bu maddede belirteceklerdir. 



 

. 

 22 

46.3-Yüklenici uygulama işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde 

imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

 

46.4-Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş 

yaptığı taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir. 

 

46.5-Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır; 

 

                       Yıllar                                      Ödenek (%) 

               ................................                     ..................................... 

               ................................                     ..................................... 

Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı  

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.  

 

Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları  

48.1. Yükleniciye fiyat farkı .......................................................................................................17 

 

Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 

49.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

49.2- İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren ...............(rakam ve yazıyla).............. 

takvim günüdür. 

49.3- Bu Şartnamenin 50 nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin 

hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre 

uzatımı isteyemez. 

  

Madde 50- Uygulama İşlerinde Çalışılamayacak Günler 

Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri ............................................. tarihleri arasıdır. 

 

Madde 51- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: 

 a)  Doğal afetler. 

 b)  Kanuni grev. 

 c)  Genel salgın hastalık. 

 d)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

 e)  Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı 

verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun; 

      a)  Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 

                                                 
17

  İdare; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı 

hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek 

suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanacaktır.” ibaresini yazacaktır.  

     İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplamayı öngörüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı 

hesaplanacaktır.” ibaresi yazacaktır. Ayrıca İdare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat 

farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır. 
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      d)  Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak 

bildirimde bulunması, 

      e)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                                    

      Zorunludur. 

51.3-Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 

sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin 

onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 

gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 

olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; 

durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen 

işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.  

 

Madde 52- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 

52.1- Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, 

imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon 

yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği 

takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete 

sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde 

yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde kalan fazlasını veya İhale 

Yetkilisinin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter onayı alınmak 

suretiyle %50'den fazlasını veya %50’si (yüzde ellisi) eksiğini aynı sözleşme hükümleri 

çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak 

kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş 

olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz. 

İş artışı veya iş eksilişi belgelerinin sözleşme süresi içinde hazırlanması ve onaya 

sunulması zorunludur.  

 

52.2-İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin 

tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 

 

52.3-İşin, sözleşme bedelinin % 50'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması 

halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek 

giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 50'si ile sözleşme fiyatlarıyla 

yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden 

İdarece ödenecektir. 

 

52.4-Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin 

yükümlülükleri konusunda Uygulama İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde belirtilen 

ilgili hükümler uygulanır.  

 

Madde 53- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  

53.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi 

halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde altısı (% 0,06) oranında 

gecikme cezası kesilir. 

                                                                                  

53.2-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde belirlenen bir kısmının öngörülen sürede 

bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin 

onbinde altısı (% 0,06) oranında kısmi gecikme cezası kesilir.  
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Madde 54- İş ve İşyerinin Sigortalanması 

      Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden 

kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, 

fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.  

 

Madde 55- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 

55.1-Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Uygulama İşleri 

Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. 

 

55.2-Kısmı kabuller konusunda, bu Şartnamenin 56 ncı maddesi ile sözleşme tasarısı ve 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler uygulanır. 

                                                                                       

 

Madde 56- Uygulama İşinin Kısmi Kabulü öngörülmemektedir. 

                                                                                                                                                                                              

Madde 57- Anlaşmazlıkların Çözümü 

57.1- ………………………………………………….…………….………………………....18  

 

57.2-Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan 

konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

…………………………………………………….……….......................................................19 

                                                 
18   Sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların esas olarak Türk 

Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

 “33- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”  

19  İdarelerce; İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğine, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine, Uygulama İşleri Genel Şartnamesine, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, diğer düzenleyici mevzuata ve 

emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Şartname hükümlerinde değişiklik yapmamak veya 

sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre bu maddede bir veya birden fazla maddeyi içerecek 

şekilde düzenlemelere yer verilebilir. 

 



EK 4 

 

 
1 

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN UYGULAMA İŞLERİNDE  

UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME 

 

 

               I - İHALENİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                             

1.1-İş sahibi İdarenin;  

      a)  Adı:........................................................................................................................... 

      b)  Adresi:...................................................................................................................... 

      c)  Telefon numarası:..................................................................................................... 

      d)  Faks numarası:.......................................................................................................... 

      e)  Elektronik posta adresi:............................................................................................ 

f)   İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı:...................................................................... 

  

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  

İhale konusu işin;   

      a)  Adı:........................................................................................................................... 

      b)  Yatırım proje no’su/kodu:........................................................................................ 

      c)  Miktarı (fiziki) ve türü:............................................................................................ 

      d)  Yapılacağı yer:......................................................................................................... 

      e)  İşe ait (varsa) diğer bilgiler:..................................................................................... 

 

Madde 3 - İhale ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler  

3.1.  a) İhale kayıt numarası:………………………………………………………………. 

 b) İhale usulü : Pazarlık  

 c) Yeterlik başvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: .............................................  

 ç) Yeterlik değerlendirmesi ve ihalenin yapılacağı adres: ..............................................  

 d) Yeterlik değerlendirme ve ihale tarihi: .......................................................................  

 e) Yeterlik değerlendirme ve ihale saati: ........................................................................  

 f) İhale komisyonu toplantı yeri: ....................................................................................  

3.2. Teklifler, ihale (Yeterlik değerlendirme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (Yeterlik 

değerlendirme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. Davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

Madde 4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  
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4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

başvuracak olanların,  idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

 

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:.....................................................................                                                            

      b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:............................................................... 

      c)  İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) :..................................................... 

 

4.2- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  

 

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 

 

4.4- İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka 

dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 

 

Madde 5- İhale Dokümanının  Kapsamı 

5.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

      a)  5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 3 üncü maddesine göre hazırlanan Yönetmelik. 

(İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 

      b)  İdari şartname. 

      c)  İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler. 

      ç)  Sözleşme tasarısı. 

      d)  Uygulama İşleri Genel Şartnamesi.  

      e)  Standart formlar.  

      f)   ……………………………………………………………………………………1       

 

5.2. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene 

aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda 

elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks 

numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare 

tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu 

tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi 

sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için 

                                                 
1  Analiz formatı verilmesi gereken ihalelerde analiz formatları ile İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek diğer 

belgeler burada belirtilecektir. 
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tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta 

yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde 

ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre 

pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik 

posta ve faks kullanılamaz. 

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 7- İhaleye Katılamayacak Olanlar 

 

7.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış 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 rüşvet 

verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri 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 şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip 

olmadıkları anonim şirketler hariç). 

 

7.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 

katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

 

7.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa 

olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

bu ihaleye katılamazlar. 

 

7.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

Madde 8- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri      

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır: 

 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olanlar. 
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b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 

bir durumda olanlar. 

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olanlar. 

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

olanlar. 

e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 

kararıyla hüküm giyenler.        

f)    İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında 

iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, bu idare tarafından ispat edilenler 

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten 

men edilmiş olanlar. 

h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı 

bilgi veveya sahte belge verdiği tespit edilenler. 

i) Bu Şartnamenin 7 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılanlar. 

j)    Bu Şartnamenin 9 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda 

bulundukları tespit edilen. 

 

Madde 9- Yasak Fiil veya Davranışlar                                                                                                                                                                     

9.1-İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 

başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde 

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda 

bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

      d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya 

başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif 

vermek. 

      e) Bu Şartnamenin 7 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde 

ihaleye katılmak. 

9.2-Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.  

 Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Üçüncü Kısmındaki hükümler uygulanır.  

 

Madde 10- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı .................................................................. 2 

Madde 11- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması   

11.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, yeterlik değerlendirme gününden en geç on (10) gün 

                                                 
2
  İhale konusu işin yabancı isteklilere açıklığı bu maddede belirtilecektir 

 Sadece yerli isteklilerin katılabilmesinin öngörüldüğü durumlarda, “ Bu ihaleye sadece yerli istekliler 

katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli 

istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin 

yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.” 

 İşin yabancı isteklilere açık olmasının istendiği hallerde “İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve 

yabancı tüm isteklilere açıktır.” 

 Şeklinde düzenleme yapılacaktır.  
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öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama 

talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

11.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar 

ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı 

elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, yeterlik değerlendirme gününden en az üç (3) gün 

önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

 

11.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde 

bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.          

                                                                                                                   

Madde 12- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması      

12.1- Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik 

yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak bunu gerektiren sebepler bir 

tutanakla tespit edilir.İdarece yapılacak değişiklik, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm 

isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. 

 

Madde 13- İş Ortaklığı 

13.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 

 

13.2-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye başvuruda bulunacak istekliler, iş ortaklığı 

yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini 

yeterlik başvurularıyla beraber sunacaktır. 

 

 İş ortaklığında; Pilot ortak, benzer iş tanımına uygun ve teklif bedelinin en az % 100 

‘ü oranında, özel ortak, (küçük ortak) benzer iş tanımına uygun ve teklif bedelinin en az % 40 

‘ı oranında iş deneyim belgesini tekliflerinin ekinde sunmaları gerekir.   

 

13.3-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan 

önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.  

 

13.4-İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını 

oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve 

müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir.   

 

13.5-İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, 

ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

 

Madde 14- Konsorsiyum  

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez ler. 
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III- YETERLİK BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA 

İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 15- Yeterlik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler  

15.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

 

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası Belgesi. 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

      c) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

      d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                   

       e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

      f) Bu şartnamenin 15.2 ve 15.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı 

Kanunun Yapım  İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

      i) Bu şartnamenin 27 inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi. 

      k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin 

olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler. 

      l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge.  

        m) ........................................................................................................................... 3  

        n) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

       

                                                 
3  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, 

izin, ruhsat vb. belgeler, bu bentte sayılacak, aksi halde “m) Bu bent boş bırakılmıştır” yazılacaktır. 
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İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 15.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az 

% 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır. 

   

15.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4 

15.2.1........................................................................................................................................... 5 

15.2.2 .......................................................................................................................................... 6 

15.2.3 .......................................................................................................................................... 7 

15.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

15.3.1- İhalelerde aday veya isteklilerden; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,  

 ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,  

istenilmesi zorunludur. 

 Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması 

zorunludur. 

 İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 

için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından 

sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer 

verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

15.3.2 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale 

konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel 

                                                 
4  İdare; isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 

belirtilen; şekli ve içeriği ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin 

özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek 15.2 maddesine 

yazacaktır. Standart formlar bu şartname eki formlara uygun olarak düzenlenecektir. 

5  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeleri 

15.2.1 maddesinde belirleyecektir. 

6  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan 

bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri 157.2.2 maddesinde belirleyecektir. 

7  İdare Yaklaşık maliyetin eşik değer durumuna göre; İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile 

ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeleri 15.2.3 maddesinde belirleyecektir. 
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sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği 

veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul 

edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 

 

15.3.3 Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama 

kriterleri aranır. 

 

15.3.4 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin .......8 oranında, ihale konusu 

iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. 

 

15.3.5 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet 

engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale 

konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme 

yapabilir.  

 

15.3.6 .......................................................................................................................................9 

                                                 
8
  İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin oranı 4734 Sayılı Kanunun, 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesine göre burada belirtilecektir.  

 
9  İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte 

personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgelerden istenenler ve bunların taşımaları gereken asgari 

yeterlik kriterleri Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bu maddede belirtilecektir.   

 

 a) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin beş yıl deneyimli mimar veya 

mühendis olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu 

kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının 

aranması zorunludur. 

 

 Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim 

süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili 

adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

 Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, 

bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur. 

          Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte 

istihdam edilemez. 

 Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve 

ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.  

           Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli 

bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

 Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük 

görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel 

müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan 

gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge 

aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir. 

 

          İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı 

değerlendirilir. 

 

         b) Restorasyon işlerinde İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen personelin konuda 

uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, 

konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl 

önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az 

üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.  
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15.3.7- ……………………………………………………………………………………….10 

15.4- Bu ihalede benzer iş olarak ………..……………………….11 işleri kabul edilecektir. 

Restorasyon İşlerinde, İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya 

mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 

15.5. Belgelerin sunuluş şekli  

                                                                                                                                                         
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki  İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin 

gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair, belgelerin aranması 

durumunda madde metni; 

 

         b) Restorasyon işlerinde İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen personelin konuda 

uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, 

konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl 

önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az 

üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.  

  

 “İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu 

personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet 

çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir. 

 Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, 

bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.” 

 

 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin ‘Sözleşmenin 

Uygulanmasına İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında 

çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot 

ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle 

geçerli olması yeterlidir. 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin 

gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair, belgeler veya 

çalıştıracağına ilişkin taahhütname istenmesi durumunda madde metni; 

 
          “İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında 

belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan 

isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin 

imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.” 

 
 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin ‘Sözleşmenin 

Uygulanmasına İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında 

çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten 

itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve 

diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle 

geçerli olması yeterlidir.  
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 İdareler ayrıca, istekliden organizasyon yapısına ilişkin kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler isteyebilir. Bu belgelerin, 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu 

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı 

Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve 

bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile 

teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren 

bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon 

Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. 

 Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli 

olması yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun 

düzenlediği kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli 

kabul edilmez. 

   İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. 
11  Benzer iş olarak kabul edilecek işler bu maddede belirtilecektir. 
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15.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 

uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen 

Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.   

 

15.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 

15.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel 

tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine 

iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

 

15.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından 

düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin 

Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: 

15.5.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin 

hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun 

teyidi işlemi anlaşılır. 

155.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf 

ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, 

“apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

15.5.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya 

sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

15.5.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren 

bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin 

üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki 

temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise 

sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

15.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

15.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. 

15.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:12  

15.5.4.7.1 ......................................................................................................................................  

                                                 
12 İdare resmi niteliği bulunmayan belgelerden tasdik işleminden muaf tutmak istediği belgeleri bu maddede belirtecektir. 

Ayrıca bu belgelerin tercümelerinin tasdik işleminden muaf olduğu belirtilecektir. 

          İdare tasdik işleminden muaf tutmak istediği belge bulunmaması durumunda, “7.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” 

yazacaktır.  
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15.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: 

15.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

15.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar 

tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki 

yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

15.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

15.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın 

imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi 

anlaşılır. 

15.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış 

olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir 

tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise 

tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin 

Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir.  

15.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında  belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme 

hükümlerine göre yaptırılabilir.  

15.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen 

belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve 

tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda  ise söz konusu tercümedeki imza 

ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu 

ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin 

Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir.  

15.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde 

başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. 

15.5.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:13 

                                                 
13

  İdare, kalite ve standarda ilişkin belge istememiş ise maddeye “15.5.6.1.Bu madde boş bırakılmıştır.” yazacaktır.  

      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da her iki 

belgenin birlikte istenilmesi durumunda köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer 

verilecektir: 

 “15.5.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [kalite yönetim sistem belgesi/ çevre yönetim 

sistem belgesi/kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit 

yazısı birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin 

tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.  
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15.5.6.1.………………………………………………………………………………………… 

15.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde 

istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi 

belgelerin sunulması gerekir. 

Madde 16- Yeterlik Başvuruları ve Tekliflerin Dili   

Yeterlik başvuruları ve teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe 

olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi 

halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe 

tercüme esas alınır. 

 

Madde 17- Yeterlik Başvurusu ve Teklif Hazırlama Giderleri 

Yeterlik başvuruları ile tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar 

isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden 

isteyemez. 

 

Madde 18- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

 

18.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; yeterlik başvurusu ile 

teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek 

isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar 

isteklilere aittir. 

 

18.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim 

şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak 

malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda 

maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü 

durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

                                                 

18.3-İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin 

gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından 

verilecektir. 

                                                

18.4-Yeterlik başvuruları ve tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri 

incelediği ve yeterlik başvurusu ile teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.  

 

Madde 19- Yeterlik Başvurularının Sunulma Şekli 

19.1-İhaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamenin 15 inci maddesiyle istenilen bütün 

yeterlik belgeleri, başvuru mektubu ekinde bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, belgelerin hangi işe ait 

olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 

 

19.2-Yeterlik başvuruları, ihale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında İdareye (yeterlik başvurularının verileceği yere) teslim edilir. 

                                                                                                                                                         
 15.5.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve 

TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. 

Ayrıca bu belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu 

tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.”  
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Bu saatten sonra verilen yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmaksızın istekliye iade 

edilir.  

 

19.3-Yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek yeterlik başvurularının ihale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar 

İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan yeterlik 

başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 

 

19.4. Yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son başvuru tarih ve 

saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son başvuru tarih 

ve saatine kadar uzatılmış sayılır.  

 

Madde 20- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 

 

20.1-İdarenin 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. 

 

20.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan 

edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuruda bulunmuş olanlara ihalenin iptal edildiği 

ayrıca tebliğ edilir. 

 

20.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün yeterlik başvuruları reddedilmiş sayılır ve 

açılmaksızın isteklilere iade edilir. 

 

20.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz. 

 

IV- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde21-Teklif ve Sözleşmenin Türü 

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

 

Madde 22- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi  

İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası verecektir. 

Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 

 

Madde 23- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 

23.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her 

türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri 

teklif fiyatına dahildir.  

 

23.2-(23.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider 

kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada 

farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri 

sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
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23.3-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer 

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir. 

 

Madde 24 - Tekliflerin sunulma şekli 

24.1. Teklif mektubu ve geçici teminat mektubu ile fiyatı içeren ilk teklifle birlikte sunulması 

istenilen diğer tüm bilgi ve belgeler bu Şartnamenin 19 uncu maddesinde belirtilen 

düzenlemelere göre sunulur. 

24.2. Yeterlik başvurusu ile fiyatı içeren tekliflerin farklı kişiler tarafından imzalanması 

halinde, fiyatı içeren teklifleri imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin 

belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur. 

 

Madde 25-Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 

25.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

 

25.2-Teklif mektubunda;  

      a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

      c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

      d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması, 

      Zorunludur. 

 

25.3-Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı 

yada yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir. 

 

Madde 26- Tekliflerin Geçerlilik Süresi  

26.1- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ................... (rakam ve 

yazıyla)..................... 14 takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

26.2- İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya 

reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici 

teminatı iade edilir. 

 

26.3-Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, 

geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere 

uygun hale getirir. 

 

26.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. 

 

Madde 27- Alt Yükleniciler  

İhale konusu işin bir kısmı, alt yüklenicilere ...............................................................15 

                                                 
14  “İdare; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı 

ile madde metnine yazacaktır” 
15  İhale konusu işin bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılamayacağı bu maddede belirtilecektir.  

 İdare, işin özelliği nedeniyle bu şartnamede alt yükleniciye izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer 

verilecektir. 

 “27.1. Bu işte  alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.”   

 İdare, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verdiği hallerde ise maddeye, 
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Madde 28- Geçici Teminat 

28.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

 

28.2-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri 

gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. 

 

28.3-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif 

geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün ekleyerek bulunan süreden az olmamak üzere 

isteklilerce belirlenir. 

 

28.4-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından 

istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

Madde 30- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

30.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası. 

      b)  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. 

              

30.2-(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal 

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden 

teminat olarak kabul edilir. 

 

30.3-İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya 

benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların 

veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul 

edilir. 

 

30.4-Teminat mektubu verilmesi halinde isteklilerce, idare tarafından hazırlanan standart 

forma uygun teminat mektupları kullanılacaktır.  

 

30.5-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

 

30.6-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 

Madde 31- Geçici Teminatın Teslim Yeri 

31.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. 

 

31.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

 

Madde 32- Geçici Teminatın İadesi 

                                                                                                                                                         
  İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve 

sorumlulukları bakımından Uygulama İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlerin uygulanacağı hususunu yazacaktır.  
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32.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 

ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim 

edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir. 

 

32.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi 

imzalaması halinde iade edilir. 

 

32.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en 

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

 

32.4-Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim 

edilmek suretiyle yapılır. 

 

 

V- İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 33- Yeterlik Başvurularının Açılması 

 

33.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen İhale (son teklif verme) tarihi ve saatine kadar 

İdareye (tekliflerin sunulacağı adrese) verilecektir. 

 

33.2-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: 

 

33.2.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş 

olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.   

 

      33.2.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın 

üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe 

ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından 

imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan 

zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

                                                                                       

      33.2.3-Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının 

usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici 

teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.   

                                                                                                                                                 

      33.2.4-Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan 

belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen 

değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

 

 

 

Madde 34- İsteklilerin Yeterliğinin Belirlenmesi 

34.1- Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu 

ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 33.2.3 üncü maddesine göre ilk 

oturumda tespit edilen isteklilerin teklifler, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık 

maliyetin %40’ına eşit ve %40’ından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar 

verilir. 

 
Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya 
belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden 
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bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik 
belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk 
değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı 
usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, 
isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve 
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun 
olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 
 
34.1.1-Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere 

ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce 

sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 

 

34.1.2-Ancak,  

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak 

üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin 

eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, bu bilgi 

eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, 

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin 

taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve 

belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine ilişkin belgeler, 

 

verilen süre içinde tamamlanacaktır. 

 

c) Belirlenen sürede eksik belge ve bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı 

bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 

 

34.1.3- Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce 

sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu 

belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi 

halinde kabul edilecektir. 

 

34.2-Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 

geçilir. 

 

34.2.1-Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 

kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. 

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

 

      34.2.2-En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup 

bulunmadığı kontrol edilir.  

 

34.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda 

aritmetik hata bulunması halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

 

Madde 35- Aşırı Düşük Teklifler 
35.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, İdarenin tespit ettiği yaklaşık 
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.  
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35.2-Bu tekliflerden aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı 

bırakılır. Değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca 

uygun teklif olarak belirlenir. 

 

35.3 İhale komisyonu aşırı düşük tekliflerin tespiti; 

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık maliyetin % 40’na eşit ve altındaki, 

yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 100’ün üzerinde ve 40 ile 40 ‘ın altındaki 

teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri 

yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder. 

Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur. Virgülden sonra ikiden 

fazla ondalık basamağı olan (C) değerine karşılık gelecek (K) değeri oran kurularak bulunur. 

Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu 

sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  bu tekliflerden aşırı 

düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

 

ATort :  Geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması  

YM :  İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet 

C : Tort / YM 

SD  (Sınır değer) :  K x YM  

 

C K  C K  C K  C K 

1,20 0,800 0,99 0,797 0,78 0,714  0,57 0,589 

1,19 0,800 0,98 0,794 0,77 0,709  0,56 0,582 

1,18 0,800 0,97 0,791 0,76 0,704  0,55 0,575 

1,17 0,800 0,96 0,787 0,75 0,698  0,54 0,568 

1,16 0,800 0,95 0,784 0,74 0,693  0,53 0,560 

1,15 0,800 0,94 0,781 0,73 0,688  0,52 0,553 

1,14 0,800 0,93 0,777 0,72 0,682  0,51 0,545 

1,13 0,800 0,92 0,773 0,71 0,677  0,50 0,538 

1,12 0,800 0,91 0,770 0,70 0,671  0,49 0,530 

1,11 0,800 0,90 0,766 0,69 0,666  0,48 0,522 

1,10 0,800 0,89 0,762 0,68 0,660  0,47 0,514 

1,09 0,800 0,88 0,758 0,67 0,654  0,46 0,506 

1,08 0,800 0,87 0,754 0,66 0,648  0,45 0,497 

1,07 0,800 0,86 0,750 0,65 0,642  0,44 0,489 

1,06 0,800 0,85 0,746 0,64 0,635  0,43 0,481 

1,05 0,800 0,84 0,741 0,63 0,629  0,42 0,472 

1,04 0,800 0,83 0,737 0,62 0,623  0,41 0,463 

1,03 0,800 0,82 0,732 0,61 0,616  0,40 0,454 

1,02 0,800 0,81 0,728 0,60 0,610   

1,01 0,800 0,80 0,723 0,59 0,603   

1,00 0,800 0,79 0,718 0,58 0,596   

Madde 36-Fiyat Görüşmesi  

  Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle 

verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır. 

 

  İhale Komisyonu fiyat görüşmesinde; teklifleri yeterli görülen istekliler ile ayrı ayrı 

yapacağı görüşme sonucunda, ilk tekliflerini artırmamak kaydıyla, ihale kararına esas olmak 
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üzere, son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister.16 İhale 

Komisyonu yaklaşık maliyeti son yazılı tekliflerin alınması sırasında açıklayacaktır.  Bu 

işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 

 

Son yazılı fiyat teklifini sunmayan istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı 

bırakılır. Verilen fiyat teklifleri değerlendirilerek en düşük teklifi veren istekliye ihale 

sonuçlandırılır. 

 

Madde 37- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin 

Serbestliği 

37.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir 

yükümlülük altına girmez.  

 

37.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. 

 

37.3-Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme 

gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir. 

 

Madde 38- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 

38.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif 

edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

   

38.2-Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan iş 

deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 

belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir. Aynı 

fiyatı teklif eden isteklilerin adları birer kağıda yazılarak içi görünmeyen bir torbaya konulur. 

İhale komisyonu başkanı tarafından torbadan ad çekmek suretiyle en avantajlı teklif belirlenir 

 

38.3- Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

 

Madde 39- İhalenin Karara Bağlanması 

39.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.  

 

39.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale 

yetkilisinin onayına sunar. Kararlar da isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen 

bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış 

ise nedenleri belirtilir. 

 

Madde 40- İhale Kararının Onaylanması 

40.1- İdare, İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan 

isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını 

anılan maddeye göre Kamu İhale Kurumuna teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına 

eklemek zorundadır.  

 

                                                 
16  İhale Komisyonu İsteklilerin son indirimli fiyat teklifini hangi tarih ve saatte vereceklerini belirleyerek, İsteklilere 

yazılı bildirimde bulunacaklardır. 
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40.2 İdare, Yapılan teyit işlemi sonucunda; ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı çıkması 

durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığını 40.1 inci maddeye göre teyit ettirir. İkinci teklif sahibi 

isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 

 

40.3-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

 

40.4-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise 

hükümsüz sayılır. 

 

Madde 41- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 

41.1- İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 

üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. 

İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama 

gerekçelerine de yer verilir. 

 

41.2. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme 

imzalanmayacaktır. 

 

41.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı 

şekilde bildirim yapılır. 

 

 

VI- SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 42- Sözleşmeye Davet 

42.1- İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde;  tebliğ tarihini izleyen beş gün 

içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan 

istekliye tebliğ edilir. Tebligat, imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat 

adresine postalanmak suretiyle yapılır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün 

kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

 

42.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir. 

 

42.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vererek 

sözleşmeyi imzalaması şarttır. 

 

 

Madde 43- Kesin Teminat 

43.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle % 6 oranında standart forma uygun kesin teminat alınır. 

 

43.2-İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında 

kesin teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı 

tarafından da karşılanabilir. 

 

43.3- Kesin teminat, taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin 

yüzde ellisi kadar artması durumunda artan tutar veya fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı 

olarak ödenecek tutarla orantılı olarak artırılır. 
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Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 

44.1- İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve 

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 42.1 üncü 

maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan 

hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 

 

44.2- Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, 

ihaleye yetkili makam; ihaleye yeniden çıkmaya veya en uygun fiyat veren ikinci teklif 

sahibine tebligat yaparak 5 (beş) günlük bir süre içinde bu teklif sahibi istekli ile İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalamaya yetkilidir. 

Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, kararın kendisine 

bildirilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi imzalamak 

zorundadır. 

 

 44.3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde bu 

Şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

 

44.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak 

üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

 

Madde 45- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 

45.1- İhale üzerinde kalan isteklinin bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d) (e) 

ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı 

vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı 

ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle 

sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre 

yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d) (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir. 

 

45.2-Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 41 inci maddesi hükümlerine göre tebligat 

yapılacaktır. 

 

45.3-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması 

durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

45.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak 

üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

                

Madde 46- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 

46.1-İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 

istekli, bu Şartnamenin 41.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden 

itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye 

bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 
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46.2-Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı 

belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve 

ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır. 

 

Madde 47- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  

 

47.1. Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, 

sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi 

belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. 

 İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 

47.2. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, 

ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. 

 

47.3 .................................................................................................................................................17 
 

47.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları 

tarafından imzalanır. 

47.5.- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye 

aittir. 

 

                  V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

   

Madde 48- Ödeme Yeri ve Şartları 

48.1-Yüklenicinin hakedişi ..................................... Saymanlığınca/Muhasebe Müdürlüğünce 

ödenecektir. 

 

48.2-Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin 

hükümler sözleşme tasarısında belirtilmiştir. 

 

48.3-Yüklenici uygulama işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun 

şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

 

48.4-Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş 

yaptığı taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir. 

 

48.5-Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır; 

 

 

                       Yıllar                                      Ödenek (%) 

               ................................                     ..................................... 

               ................................                     ..................................... 

Madde 49- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı  

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.  

 

Madde 50- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları  

50.1. Yükleniciye fiyat farkı ....................................................................................................18 

                                                 
17  İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördüğü takdirde bu hususu bu maddede belirteceklerdir. 
18

  İdare; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “50.1. Fiyat farkı 

hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek 
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Madde 51- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 

51.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

51.2- İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren ...............(rakam ve yazıyla).............. 

takvim günüdür. 

51.3- Bu Şartnamenin 50 nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin 

hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre 

uzatımı isteyemez. 

  

Madde 52- Uygulama İşlerinde Çalışılamayacak Günler 

Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri ............................................... tarihleri 

arasıdır. 

 

Madde 53- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

53.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: 

 a)  Doğal afetler. 

 b)  Kanuni grev. 

 c)  Genel salgın hastalık. 

 d)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

 e)  Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

53.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı 

verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun; 

      a)  Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 

      d)  Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak 

bildirimde bulunması, 

      e)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                                    

      Zorunludur. 

53.3-Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 

sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin 

onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 

gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 

olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; 

durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, 

gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.  

 

Madde 54- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin 

Tasfiyesi 

54.1- Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, 

imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon 

yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği 

takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete 

                                                                                                                                                         
suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanacaktır.” ibaresini yazacaktır. 

     İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplamayı öngörüyor ise madde metnine “50.1. Fiyat farkı 

hesaplanacaktır.” ibaresi yazacaktır. Ayrıca İdare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat 

farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır. 
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sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde 

yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde kalan fazlasını veya İhale 

Yetkilisinin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve/veya Genel Sekreter onayı alınmak 

suretiyle %50'den fazlasını veya %50’si (yüzde ellisi) eksiğini aynı sözleşme hükümleri 

çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak 

kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş 

olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz. 

İş artışı veya iş eksilişi belgelerinin sözleşme süresi içinde hazırlanması ve onaya 

sunulması zorunludur.  

 

54.2-İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin 

işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi 

zorunludur. 

 

54.3-İşin, sözleşme bedelinin % 50'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması 

halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek 

giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 50'si ile sözleşme 

fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar 

üzerinden İdarece ödenecektir. 

54.4-Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin 

yükümlülükleri konusunda Uygulama İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde belirtilen 

ilgili hükümler uygulanır.  

 

Madde 55- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  

55.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi 

halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde altısı (% 0,06) oranında 

gecikme cezası kesilir. 

                                                                                  

55.2-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde belirlenen bir kısmının öngörülen sürede 

bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin 

onbinde altısı (% 0,06) oranında kısmi gecikme cezası kesilir.  

       

Madde 56- İş ve İşyerinin Sigortalanması 

      Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden 

kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, 

fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.  

 

Madde 57- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 

57.1-Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Uygulama 

İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. 

 

57.2-Kısmı kabuller konusunda, bu Şartnamenin 56 ncı maddesi ile sözleşme tasarısı ve 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler uygulanır. 

                                                                                 

Madde 58- Uygulama İşinin Kısmi Kabulü öngörülmemektedir. 
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Madde 59- Anlaşmazlıkların Çözümü 

59.1- ………………………………………………….……………………………....19  

 

59.2-Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan 

konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 

DİĞER HUSUSLAR 

………………………………………………………….......................................................20 

                                                 
19   Sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların esas olarak Türk 

Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

 “33- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”  

20  İdarelerce; İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğine, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine, Uygulama İşleri Genel Şartnamesine, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına 

aykırı olmamak ve bu Tip Şartname hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin 

özelliğine göre bu maddede bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde düzenlemelere yer verilebilir. 

 



EK 5 
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UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME 

(TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN) 

 

 

        İhale Kayıt Numarası: ……………….. 

Sözleşmenin Tarafları 1 

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta .........................................................(bundan sonra 

idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..........................................................(bundan sonra 

yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

 

Taraflara İlişkin Bilgiler  

 Madde 2- 

    2.1. İdarenin 

        Adı:  ..............................................................................................................................  

        Adresi:  .........................................................................................................................  

        Telefon numarası:  ........................................................................................................  

        Faks numarası:  .............................................................................................................  

        Elektronik posta adresi (varsa):  ................................................................................... 2 

2.2. Yüklenicinin 

Adı, soyadı/ticaret unvanı ……...…………………………………….………………3 

    T.C. Kimlik No: ………………………………………..………………….…………4 

    Vergi Kimlik No: …………………………………………………………………….5 

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:........................................................................... 6 

Telefon numarası: ........................................................................................................ 

Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………... 

Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):……………………………………… 

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, 

faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 

                                                 
1   İdarenin adı  ile yüklenicinin adı, soyadı /ticaret unvanı; yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi 

oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin adı, soyadı / ticaret unvanları yazılacaktır. 

 
2  Elektronik posta yoluyla bildirim yapılmasının öngörülmesi halinde elektronik posta adresi olarak, İdarenin resmi 

elektronik posta adresi yazılacaktır. 

3  Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, iş ortaklığı veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek 

ve tüzel kişi ortakların adı/unvanı ile iş ortaklığında ortakların hisse oranları, konsorsiyumda ise ortakların işin hangi 

kısmını yüklendiği belirtilecektir. 

   
4  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi yüklenicilerin veya ortak girişimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

gerçek kişi ortaklarının T.C. Kimlik Numaraları yazılacaktır.  

5  Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numaraları, yabancı yüklenicilerin ise ilgili ülke vergi kayıt bilgileri 

yazılacaktır.  

6  Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı adına pilot ortağın tebligata esas adresi yazılacak ve bu 

adrese yapılacak her türlü tebligat, iş ortaklığını oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılacağı 

belirtilecektir. 
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İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı 

Madde 3- 

3.1. İşin Adı :……………………………………………………………………………. 

3.2. İşin Yapılma Yeri: ..................................................................................................... 

3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : .................................................................................. 

 

Sözleşmenin Dili  

Madde 4- Sözleşmenin  dili Türkçe’dir.  

 

Tanımlar  

Madde 5-  

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında 

Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelikte ve Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesinin 4. maddesinde yer alan tanımlar geçerlidir. 

 

Sözleşmenin Türü ve Bedeli  

Madde 6-  

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya 

kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, 

idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 

olan …….....................(rakam ve yazıyla).............................  bedel üzerinden akdedilmiştir.  

 

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde 

yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa 

sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. 

 

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı 

kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta 

giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer 

Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. 

 

Sözleşmenin Ekleri  

Madde 8 -  

8.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi 

bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler 

arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas 

alınır. 

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki 

gibidir:  

 

 1- Uygulama İşleri Genel Şartnamesi, 

 2- İdari Şartname, 

 3- Sözleşme Tasarısı, 

 4- Birim Fiyat Tarifleri, 

5- Mahal Listeleri, 

6- Özel Teknik Şartname,  

7- Genel Teknik Şartname,  
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8- Ön / Kesin Projeler, 

9- Açıklamalar (varsa), 

10- Diğer Ekler. 

11- …………………7 

 

8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve 

benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. 

 

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi  

 

Madde 9-  

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, 

işyeri teslim tarihinden itibaren ………………...  gün içinde tamamlayarak geçici kabule 

hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü 

esasına göre yapılmıştır. 

 

     9.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı  günler 

........................... tarihleri arasındaki ….(rakam ve yazıyla) …… gündür. Ancak, işin bitiminde 

bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi 

tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.   

9.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; 

havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate 

alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi 

seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat 

cinsine göre dikkate alınır. 

 

9.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Uygulama 

İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. 

 

Teminata İlişkin Hükümler  

Madde 10- 

10.1. Kesin Teminat : 

10.1.1.  Bu işin kesin teminat miktarı;..…(rakam ve yazıyla).……………….... dır. 

Yüklenici,...............(rakam ve yazıyla)........................... kesin teminat vermiştir. 

 

10.1.2.Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat süresiz 

olacaktır.   

 

10.2. Ek Kesin Teminat :  

10.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak 

ödenecek bedelin ve/veya sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının 

%6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat 

farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti 

yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  

 

                                                 
7  İdare, varsa ihale dokümanını oluşturan diğer belgeleri burada tek tek sayacaktır. 
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10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat 

mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak şartıyla idarece 

belirlenir.  

 

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak 

kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

 

10.4. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi  

10.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı 

tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; kesin 

kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz 

belgesi getirilmesinden sonra, Yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini 

sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, Yüklenicinin 

ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, geçici kabul 

tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin 

kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Yükleniciye iade edilir 

 

10.4.2.Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 

borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul 

tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye 

iade edilir. 

   

            10.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan 

hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde 

idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat 

mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki 

teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

 

10.5. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

  

Ödeme Yeri ve Şartları 

 Madde 11- 

11.1. Yüklenicinin hakedişi ...............................................................................ödenir. 8 
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir 

düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün 

içinde ödenir. 

 

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 

20 ..  Yılında ...................................... 

20 ..  Yılında ...................................... 

20 ..  Yılında ...................................... 

                                                 
8  Ödemeyi yapacak birimin adı yazılır. 
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…………………………………………. 

ödenek tespit olunmuştur. 

 

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak 

kaydıyla yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, 

onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak 

gerçekleştirmek zorundadır. 

 

11.4. Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin 

bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 

 

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın 

başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve idarece 

istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.  

 

İş Programı  

Madde 12-  

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, 

ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de 

dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş 

kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık 

ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha 

hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir. 

 

    12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere on gün içinde onaylar. 

12.2. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Uygulama 

İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

 

12.3. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde idareye vermemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, günlük gecikme cezasının 

½ ‘si oranında gecikme cezası kesilir. 

 

 

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı  

Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir. 

   

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları 

Madde 14-  

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin 

tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi 

veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde 

bulunamaz. 

14.2. Yükleniciye fiyat farkı ...........................................................................................9 

                                                 
9  İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmediği hallerde madde metni aşağıdaki şekilde 

düzenlenecektir. 

           “ Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru sonucu işin bitim 

tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas 

alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” 
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14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme 

imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 

 

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları  

Madde 15- ....................................................................................................................10 

 

Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek  

Hizmetlerine Ait Şartlar  

Madde 16- ....................................................................................................................11 

 

İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması 

 

Madde 17-  

17.1.  Yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi 

hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında 

belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde 

oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, 

sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul 

tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel 

Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi 

teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 

 

17.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili 

sorumlulukları konusunda Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler 

uygulanır. 

 

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

Madde 18-  

  18.1. Mücbir sebepler 

  18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: 

  a) Doğal afetler. 

                                                                                                                                                         
İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanması öngörülmüş  ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 

“ Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir” yazacaktır. Ayrıca 5/1/2002 tarihli 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca  Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ve ihale 

tarihinde yürürlükte bulunan  “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat 

Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın fiyat farkının hesabı ve ödenmesine ilişkin hükümleri bu madde metnine dahil 

edilecektir. 

 

 
10 İdare, işin özelliği nedeniyle idari şartnamede alt yükleniciye izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer 

verilecektir. 

 “15.1. Bu işte  alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.”   

 İdare, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verdiği hallerde ise maddeye, 

  İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve 

sorumlulukları bakımından Uygulama İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlerin uygulanacağı hususunu yazacaktır. 

 
11

  Bu Sözleşme kapsamında, uygulama işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, 

yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti sürelerini de belirten şartlar, varsa bu maddeye ayrıntılı 

olarak yazılacaktır. 
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  b) Kanuni grev. 

  c) Genel salgın hastalık. 

  ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

  d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

  18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye 

süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

  a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

  b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

  c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi 

  ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye 

yazılı olarak bildirimde bulunması, 

  d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 

 zorunludur. 

  18.2. İdareden kaynaklanan nedenler 

  18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 

sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine 

getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek 

yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana 

gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin 

bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve 

yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre 

kadar  uzatılır. 

  18.3. İlave işler 

  18.3.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde 

ilave işin gerektirdiği ek süre Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde 

Yükleniciye verilir. 

  18.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Uygulama İşleri Genel 

Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

 

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar  

Madde 19- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve 

kesin kabul işlemleri Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

 

Teminat Süresi  

Madde  20- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 12 ay olup, 

bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.  

 

Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar  

Madde 21-  

21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, 

taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı 

denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen 

ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar 
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ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş 

olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer 

ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu 

konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim 

görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Uygulama İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri uygulanır. 

 

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar  

 

Madde 22- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak 

sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. 

Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde 

yer alan hükümler uygulanır. 

 

  Madde 23 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  

  23.1. Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat 

kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. 

  23.2. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 

kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, alt yükleniciler 

işin kendi yaptıkları kısmından, Yüklenici ise işin tamamından işe başlama tarihinden kesin 

kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden 

itibaren onbeş yıl süreyle müteselsilen devam eder. 

  23.3. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda Uygulama 

İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 

 

 Teknik Personel Bulundurulması 

Madde 24-  

24.1.Yüklenici, İdari Şartnamenin ……12 maddesi uyarınca, bildirdiği teknik 

personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları 

belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. 

 

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                           Mesleki Özellikleri 13 

1-……………………………………………………………………………………….. 

2- ………………………………………………………………………………………. 

3- ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

24.2. Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında 

bulundurmadığı takdirde; 

1- .(Meslek unvanı)... için günlük gecikme cezasının ½ ‘si TL/Gün,  

2- .............................  için günlük gecikme cezasının ½ ‘si TL/Gün,  

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

 

                                                 
12               � Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde 7.3.6 ncı, Pazarlık İhale Usulünde 15.3.6 

ncı maddesi olarak düzelenecektir. 
13  İdarenin ihale dokümanında adet ve unvan olarak öngördüğü teknik personel hakkındaki bilgiler 

yazılacaktır. 
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24.3.Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, 

meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile 

birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek 

zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip 

etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir 

bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş 

sayılır. 

 

  24.4.Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi 

halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için 

Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni bir teknik 

personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarıda öngörülen günlük 

cezalar uygulanır. 

 

  24.5. Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda 

İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek 

kalmaksızın işi durdurabilir.  

   

24.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu 

hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; 

diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat 

yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  

 

24.7. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik 

personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim 

görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik 

elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce 

idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi 

yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece 

bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu 

tebliğe uymaya mecburdur.  

 

Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları  

Madde 25-  

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile 

yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme 

hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 

Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 

düzenlenemez. 

 

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi  

Madde 26- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 

olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye 

yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz 

devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının 

ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi 

hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin 
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on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi 

durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir. 

 

Madde 27 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar 

27.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye 

uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme 

cezası uygulanır. 

27.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, 

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin on binde altı oranında gecikme cezası 

uygulanır  

27.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

27.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye 

yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden 

karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 

27.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük 

gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

 

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar 

Madde 28- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin 

şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

 

Sözleşme  Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  

Madde 29-Uygulama sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş 

artışının zorunlu olması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında 

Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi, 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin 21 ve 47 inci madde hükümleri uygulanır.  

 

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin 

Sorumlulukları  

Madde 30- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili 

sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümleri 

uygulanır. 

 

Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti 

Madde 31-  
31.1. Doğal afet sebebiyle ön ve/veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler 

ile işin devamı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden 

sözleşmeye bağlanan işlerde, işin ifası için idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, 

ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, idarenin 

yazılı talebi üzerine Uygulama İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yüklenici 

ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. 

31.2. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin 

miktarında, işin devamı sırasında % 50’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı 

zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki 
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payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu 

iş kaleminin yüzde elli artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. 

 

R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 

 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    

 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….), 

 A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),  

 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).” 

İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması 

Madde 32- 

32.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı 

süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın 

tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey 

tetkik için idareye vermeye mecburdur. 

 

32.2. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 

5’ine karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici 

kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı 

bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden 

sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden 

itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları 

İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu 

vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 5’ine karşılık gelen 

kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay 

tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını 

müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu 

tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. 

 

Anlaşmazlıkların Çözümü                                                                                    

Madde 33- ………………………………………………….……………………………....14  

 

Diğer Hususlar  
Madde 34. …………………………………………………………………………..15 

 

 

                                                 
14   Sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların esas olarak Türk 

Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

 “33- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”  

15
  İdarelerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğine, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine, Uygulama İşleri Genel Şartnamesine, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına 

aykırı olmamak ve bu Tip Şartname hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin 

özelliğine göre bu maddede bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde düzenlemelere yer verilebilir. 
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Yürürlük 

Madde 35- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer.  

 

35 maddeden ibaret olan bu Sözleşme, idare ve yüklenici tarafından tam olarak 

okunup anlaşıldıktan sonra,..................tarihinde imza altına alınarak ...... nüsha düzenlenmiş 

ve (………’er ) nüshası taraflarca alıkonulmuştur. 

 

 

 

 İDARE 16                                                                                       YÜKLENİCİ 17 

                                                 
16 
 � İhale yetkilisinin adı, soyadı ve görevi yazılacaktır. 

  
17  Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı; 

yüklenicinin ortak girişim olması halinde, bütün ortakların (tüzel kişi ortağın yetkili temsilcisinin) ad- soyad/ticaret 

unvanları yazılacaktır. 



EK 6 – STANDART FORMLAR 

Standart  Form — KTB 1/U 

İhale Onay Belgesi 

 

 

İHALE ONAY BELGESİ  
İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Belge Tarih ve Sayısı  

 

……………………    MAKAMINA 

 

 

 
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
İşin Adı  

İşin Türü ve Miktarı (Fiziki) veya Kapsamı  

Yapı Tekniği  

İşin Yapılacağı Yer  

Yaklaşık Maliyet  

Kullanılabilir Ödenek Tutarı  

Yatırım Proje Numarası   

Bütçe Tertibi (varsa)  

Avans Verilecekse Şartları  

İhale Usulü1  

İlanın Şekli ve Adedi  

Doküman Satış Bedeli  

Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar 

Kurulu Kararı 

 

Teklif ve Sözleşme Türü   

 
İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR 

 
 

 

 

 

 
ONAY 

Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için ihaleye 

çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim 

 

..../..../.... 

 

 

Uygundur 

..../..../.... 

İhale Yetkilisi2  

Adı SOYADI 

Unvanı 

İmzası 

Adı SOYADI :  

Unvanı :  

İmzası :  

   

EKLER: Yaklaşık maliyet icmal tablosu 

               Teklif türünün belirlenmesine ilişkin form

                                                 
1  5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun'un 3. maddesi hükümleri çerçevesinde düzenlenen Yönetmeliğe göre Belli İstekliler Arasında ihale Usulü ile 

Pazarlık İhale Usulünde davet edilen isteklilerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır.  
2 
 

1



YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU 
 

UYGULAMA İŞİNİN ADI : ........................................................................................................ 
 

SIRA 

NO 

İŞ KISIMLARI   TUTAR (TL) 

1 ……….  

2 ……….  

3 ……….  

4 ............  

5 ...........  

6 ...........  

… ...........  

… ...........  

n ...........  

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.  

TOPLAM (KDV hariç)  

 

 
DÜZENLEYENLER 

 

 

Adı Soyadı 

Görevi 

İmzası 

Adı Soyadı 

Görevi 

     İmzası 

Adı Soyadı 

Görevi 

İmzası 

……….. 

……….. 

……….. 

 
 

Uygundur 

_._/_._/_._._._ 

 

Adı SOYADI 

Unvanı 

                                                        İmzası 

 

 

 

 

 

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Standart  Form — KTB 2/U 

Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 

2



İhale Türünün Belirlenmesine İlişkin Form 

 
İŞİN ADI: 

 
 

İhaleyi yapan idarenin adı: 

 
 

İhale Usulü: 

 
 

İhale konusu işe ait proje türü: 

 
 

Projesi Bulunmayan İşler  Kesin Projesi Bulunan İşler  Uygulama Projesi Bulunan İşler  
 

 

GEREKÇE 3:  

                     

 
 

 

 

Ek 4 :  

 

 
                                                                                                                       

   İhale Yetkilisi 

                                                                                                                       Adı SOYADI 

                                                                                                                       Unvanı 

                                            İmzası 

 

 

 

 

                                                 
3  İhale Türünün Belirlenmesi ile ilgili gerekçe burada belirtilecektir. 
4  Projesi bulunmayan işlerde idareler her ihalede, yapılacak iş kalemleri ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri 

açıklayan detaylı restorasyon ön raporunu düzenleyip bu belgeye ekleyecektir. 

 

Standart Form — KTB 3/U 
İhale Türünün Belirlenmesine İlişkin Form 
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Standart Form – KTB 4/U  

Açık İhale Usulü İlan Formu 

İHALE İLANI 

[idarenin adı] 

[işin adı] uygulama işi İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğinin 12 inci Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 

1 - İdarenin  

a) Adresi : 

b) Telefon ve faks numarası : 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

: 

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

b) Yapılacağı yer : 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren …….. gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren ………. takvim günüdür 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : 

b) Tarihi ve saati : 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.……………………………………………………………………………………………………………………….… 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1........................................................................................................................ .................................................................. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1................................................................................................... ....................................................................................... 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “……………………………..………………………. ” kabul edilecektir. İhale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 

4.4.1………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak] belirlenecektir. 

6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /İhale yerli ve yabancı tüm  isteklilere açıktır./İhale yerli ve yabancı tüm  

isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % …. oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır.] 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve … [İhale doküman bedeli yazılacaktır.] Türk Lirası karşılığı [aynı 

adresten/........................... adresinden] satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar … [Tekliflerin sunulacağı yer yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği 

gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren......... takvim günüdür. 

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

14- İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin 

uygulanmayıp İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır. 
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Standart  Form — KTB 5/U 

Düzeltme İlanı Formu 

 

DÜZELTME İLANI 

[İdarenin adı] 

 

 

[İşin adı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak uygulama işi İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak 

İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 8 ve 9 uncu  maddelerine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme 

ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması 

gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : 

1 - İdarenin  

a) Adresi : 

b) Telefon ve faks numarası : 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

: 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı  

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : 

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) : 

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır 

 

 

 

: 
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Standart  Form — KTB 6/U 

İhale İptal İlanı Formu 

 

İHALE İPTAL İLANI 

[İdarenin adı] 

 

[İşin adı]’nin ihalesi, uygulama işi İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 8 ve 9 uncu  maddelerine göre iptal edilmiştir.  

İhale kayıt numarası : 

1 - İdarenin  

a) Adresi : 

b) Telefon ve faks numarası : 

c) Elektronik posta adresi  : 

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

: 

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı  

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  

(yayınlanmış ise) 

: 

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) : 

3 - İhale iptal tarihi  : 

4 - İptal nedeni veya nedenleri : 
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  Standart Form  KTB 7/U 

Doküman Satın Almaya ve Teklif Vermeye Davet Formu 

[idarenin anteti] 

 
İhale kayıt numarası : 

SAYI  : 

KONU : Doküman almaya ve teklif vermeye davet. 

 

 

Bu mektup _ _ / _ _ / _ _ _ _ tarihinde [iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / 

tarafınıza elden tebliğ edilmiştir] 

 

 

 

 

  Sayın [Davet edilenin ad ve soyadı/ ticaret unvanı],  

  [Davet edilenin adresi] 

 

[işin adı] uygulama işi İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak 

İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü5 maddesi uyarınca ihale 

edilecektir. İhale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve satın alınabilir.  

İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 

_ _/_ _/_ _ _ _ tarihi saat _ _:_ _’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız 

gerekmektedir. 

 

 Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

Adres :[İdarenin adresi]       İdare Yetkilisi 

 [idarenin telefon ve faks numaraları]     Adı SOYADI 

 [İdarenin elektronik posta adresi(varsa)]                     Görevi 

                         İmza

                                                 
5  Bu kısım; Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde “ 13 üncü “ ,  Pazarlık İhale Usulünde “ 14 üncü“ olarak 

düzenlenecektir. 
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Standart  Form  KTB 8/U 

 Doküman Satın Alındı Belgesi 

 
 

 [idarenin anteti]  

 
İhale kayıt numarası : 

İşin adı : 

İhale tarihi :_._/_._/_._._._ ………..günü, saat _._:_._ 

             

[İstekli olabilecek kişinin/adayın]   

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı 

 

Adresi   

Faks Numarası  

Elektronik Posta Adresi(Varsa)  

Dokümanın Satın 

Alındığı/Gönderildiği Tarih  

 

Doküman Bedelinin Tahsil 

Edildiğine İlişkin Belgenin Tarihi 

ve No’su 

 

Açıklama*  

 

[işin adı]   ilişkin olarak ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve 

belgelerin tamam olup olmadığı istekli tarafından kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun 

olarak,1  teslim edilmiştir. Bu belgenin bir nüshası da doküman alana verilmişt ir. 
 

İhale dokümanı; 

1) ..................................................................................... 

2) ..................................................................................... 

3) ..................................................................................... 

4) ..................................................................................... 

5) ........................................................dan oluşmaktadır. 
... (Bu kısma gerektiği kadar satır eklenecektir). 

 

1. İhale ve şikayet sürecinde idare tarafından 

yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks 

numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum.  

2.  Elektronik posta yoluyla veya faks ile bildirim 

yapılmasını kabul etmiyorum. ² 

 

Dokümanı Alanın Adı Soyadı Teslim Eden  İdare Yetkilisinin 
[istekli olabilecek kişinin / adayın kaşesi] Adı Soyadı 

[Doküman alanın imzası] Görevi 

İmza 

 
* Açıklama yapılması halinde, yapılan açıklama istekli olabilecek kişinin adresine gönderildiğinde bu yazının 

tarih ve sayısı yazılacaktır.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Dokümanın CD ortamında verilmesi durumunda bu kısma “CD halinde” ibaresi yazılacak, CD Birim Seri 

Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaraları belirtilecektir. 

 ² Bu bölüm İhale dokümanını satın alan aday/istekli tarafından 1 veya 2. inci bentlerden birisi tercih edilerek diğeri 

çizilerek iptal edilecektir.  

8



 

Standart  Form  KTB 8/U 

 Doküman Satın Alındı Belgesi 

 
 

 

 

[idarenin anteti]  

 

İhale kayıt numarası  

İdarenin adı : 

İşin adı : 

İhale Tarih ve Saati :__/__/______ …………… günü, saat  __/__ 

İhale teklif zarfının verildiği / postadan alındığı 

tarih ve saat 

:__/__/______ …………… günü, saat  __/__ 

Sıra no : 

 

 

 

 

 

 

 
TEKLİF ZARFI ALINDI BELGESİ 

 

 

[İsteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’na ait ihale teklif zarfı], yukarıda belirtilen sıra 

numarası ile teslim alınmıştır. 

 

 

 

 

     Teslim Alan İdare Yetkilisinin  

  

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 

[idarenin anteti] 

 

İhale kayıt numarası : 

İdarenin adı   :  

İşin adı :  

İhale tarih ve saati : _ _/_ _/_ _ _ _ ................. günü, saat _ _:_ _ 

Tutanağın düzenlendiği tarih ve saat       : _ _/_ _/_ _ _ _ ................. günü, saat _ _:_ _ 
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Standart  Form  KTB 8/U 

 Doküman Satın Alındı Belgesi 

 

TEKLİF ZARFLARININ İHALE KOMİSYONUNCA TESLİM ALINDIĞINA DAİR 

TUTANAK 

 

SIRA NO İSTEKLİNİN ADI VE SOYADI/UNVANI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

…  

…  

n  

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 

 
İhalenin başladığı saate kadar yukarıda dökümü bulunan (................) adet teklif zarfı, idare 

marifetiyle Komisyonumuza ulaşmıştır. İhale saatine kadar saklanmış olan teklif zarfları ekte olup 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ tarihinde, saat _ _:_ _’da teslim alınmıştır. 

 

 
Teslim Eden  Teslim Alan İhale Komisyonu 

       

İdare Yetkilisi  Başkan Üye Üye Üye Üye 

Adı SOYADI  Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI 

Görevi   Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

İmza  İmza İmza İmza İmza İmza 

 

 

EKLER : 

EK-1) ..... adet  ihale teklif zarfı. 

 

İhale kayıt numarası : 

İdarenin adı :  

İşin adı :  

İhale tarih ve saati :  

Teklifin idareye  geliş tarih ve saati : _ _/_ _/_ _ _ _ .......... günü, saat _ _:_ _ 

Bu tutanağın düzenlendiği tarih : _ _/_ _/_ _ _ _ ........... günü, saat _ _:_ _ 
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Standart  Form  KTB 8/U 

 Doküman Satın Alındı Belgesi 

 

POSTADAKİ GECİKME NEDENİYLE İŞLEME KONULMAYAN TEKLİFİNİN ALINIŞ 

ZAMANINA İLİŞKİN TUTANAK 

 

 

 

 İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı]’na ait teklif zarfı idaremize yukarıda kaydedilen tarih 

ve saatte posta yoluyla ve [ihale ilanında /davet yazısında] bildirilen ihale tarih ve saatinden sonra 

ulaşmıştır. 

 

 

 

 

  

Postayı Getiren Görevlinin  İdare Yetkilisi 

Adı SOYADI  Adı SOYADI 

Görevi  Görevi 

İmzası  İmzası 
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Standart  Form  KTB 12/U 

Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 

 

  
İhale kayıt numarası :  

İdarenin adı :   

İşin adı :   

İhale tarih ve saati : _ _/_ _/_ _ _ _ ..................... günü, saat _ _:_ _ 

Bu tutanak, _ _/_ _/_ _ _ _ ..................... günü, saat _ _:_ _’da düzenlenmiştir.  

 
 

 

 

 

 

UYGUN OLMADIĞI İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYAN  TEKLİF  ZARFLARINA 

İLİŞKİN İHALE KOMİSYONU TUTANAĞI 

 

SIRA 

NO 

[isteklinin]  

ADI ve SOYADI 

TİCARET UNVANI 

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMA 

NEDENİ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

…   

…   

n   

 
Yukarıda dökümü bulunan ... (.................) adet teklif,  zarfı, yukarıda açıklanan nedenlerden 

dolayı uygun olmadığı için, açılmadan değerlendirmeye alınmamıştır. 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU 

 

 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI 

 Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

İmza İmza İmza İmza İmza 

 

İhale kayıt numarası : 

İdarenin adı :  

İşin adı : 

Tutanağın doldurulduğu tarih ve saat : _ _/_ _/_ _ _ _ ..................... günü, saat _ _:_ _ 
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Standart  Form  KTB 12/U 

Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 

TEKLİF ZARFI AÇMA VE  BELGE KONTROL TUTANAĞI 6 

[İsteklinin]  

Adı ve Soyadı/ 

Ticaret Unvanı 

BELGE 1    BELGE 2  BELGE 3   BELGE 4   BELGE 5 BELGE 6 BELGE 7   BELGE 8 ... BELGE 

n 

 

Belgenin Adı 

          

İstekli 1           

İstekli 2           

İstekli 3           

İstekli 4           

İstekli 5           

…….           

İstekli …..n           

 
İHALE KOMİSYONU  

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE  

Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI  

 Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı  

İmza İmza İmza İmza İmza  

İhale kayıt numarası : 

İdarenin adı :  

İşin adı :  

Tutanağın doldurulduğu tarih ve saat : _ _/_ _/_ _ _ _ ..................... günü, saat _ _:_ _ 

 

 
UYGUN OLMAYAN BELGELERİN UYGUN SAYILMAMA GEREKÇELERİNE İLİŞKİN TUTANAK  

İSTEKLİ BELGE 
UYGUN SAYILMAMA 

GEREKÇESİ 

   

   

   

   

   

   

   

* Bir İsteklinin birden çok belgesinin uygun sayılmaması durumunda “BELGE” sütununda her bir belge için bir satır 

kullanılacak, tablonun satır sayısı ihtiyaca göre artırılabilecektir. 

İHALE KOMİSYONU 

 
BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI 

 Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı 

İmza İmza İmza İmza İmza 

                                                 
6  Bu tutanak, Şartnamede istenilen belgelerin her biri dikkate alınarak düzenlenecek; her bir hücresi için “VAR veya 

YOK” ibarelerinden uygun olanı, teklif mektubu ve geçici teminat değerlerine ilişkin belgeler için ise “UYGUN veya 

UYGUN DEĞİL” ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır. 
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  Standart  Form  KTB 15/U 

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form 

 

[idarenin anteti]   

 

İhale kayıt numarası :  

Sayı :  

Konu : Son yazılı fiyat tekliflerini vermeye davet. 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta 

yoluyla/elektronik posta yoluyla/faksla gönderilmiştir] .7 

  

  

  

  

  

Sayın [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],  

 [İsteklinin adresi] 

 

 

 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas 

Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre gerçekleştirilen [işin adı] 

ihalesine ilişkin olarak ilk fiyat teklifinizi aşmamak kaydıyla, son fiyat teklifinizi en geç 

 _ _/_ _/_ _ _ _ tarihi, saat _ _:_ _’a kadar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye 

uygun olarak ihale komisyonuna ulaştırmanız gerekmektedir.  

 Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce 

tarafınıza tebliğ edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik posta 

yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi ] 

tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. 

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

Adres: [idarenin adresi] İdare Yetkilisi 

 [idarenin telefon ve faks numaraları] Adı SOYADI 

  Görevi 

  İmza 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
7  Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime 

çıkmak suretiyle teyit edilecektir. 
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  Standart  Form  KTB 15/U 

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form 

BAŞVURU MEKTUBU 

                                ………….… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                                   ….. /….. /..... 

İhale Kayıt Numarası   

İhalenin adı  

Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ 

ticaret unvanı 

 

Uyruğu  

TC Kimlik Numarası1 

(gerçek kişi ise) 

    

     

Vergi Kimlik Numarası  

Tebligat adresi  

 Telefon ve Faks numarası  

Elektronik posta adresi (varsa)                                          

 
 

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, 

anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda 

bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak 

yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

2) Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), 

(b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan 

maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda 

değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde 

kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının 

(a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun 

ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı 

taahhüt ediyoruz. 

3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (ç) bendi gereğince ihale konusu işe 

kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla 

başvuru yapmadığımızı beyan ediyoruz. 

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli 

durumundayız.  

5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama 

tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat 

yapılmasını kabul ediyorum/ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul 

etmiyorum.] 2   

 

                                                                                                            Adı SOYADI/Ticaret Unvanı – 

                                                                                                                     Kaşe ve  İmza3 

 
1 Adayın/isteklin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır. 
2 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. 
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, başvuru mektubu bütün 

ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.  
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Standart  Form  KTB 17/U 

Birim Fiyat Teklif Mektubu 

        
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

                                ……… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                                   ….. /….. /..... 

İhale Kayıt Numarası   

İhalenin adı  

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı  

Uyruğu  

TC Kimlik Numarası1  

Vergi Kimlik Numarası  

Tebligat adresi  

 Telefon ve Faks numarası  

Elektronik posta adresi (varsa)                                          

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler 

tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif 

geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif 

verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları 

kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) 

bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve 

(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri 

İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale 

tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda 

olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere 

uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (ç) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya 

başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan 

ediyoruz. 

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli 

durumundayız.  

5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat 

yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyoruz/ 

elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını  kabul etmiyorum.] 2   

6) Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik 

şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz. 

7) İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif 

ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ….. (Teklif edilen toplam bedel para birim 

belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.).......  bedel karşılığında yapmayı  kabul ve taahhüt ederiz . 

 

 

                                                                                                        Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı –  

                                                                                                                         Kaşe ve İmza3 

 

Ek: Birim Fiyat teklif Cetveli 
1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır. 
2 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. 
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar 

veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 
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Standart  Form  KTB 18/U 

Birim Fiyat Teklif Cetveli 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*8 

İhale kayıt numarası    : 
A1 B2 

Sıra 

No 

İş 

Kalemi 

No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 
Ölçü 

Birimi  
Miktarı 

Teklif Edilen 

Birim Fiyat (Para 

birimi belirtilerek) 

Tutarı (Para 

birimi 

belirtilerek) 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                      TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  

 
*İhalelerde teklif mektubu ekine konacaktır. 
  Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 

 

 
 

Ad SOYAD / Ticaret Unvan  

Kaşe ve İmza3 

 

                                                 
8 

1  Bu sütun idarece hazırlanacaktır. 
2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 
3  Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim 

olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından 

imzalanacaktır  
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Standart  Form  KTB 18/U 

Birim Fiyat Teklif Cetveli 

İhale kayıt numarası : 

İdarenin adı :  

İşin adı :  

İşin yaklaşık maliyeti* : 

Formun doldurulduğu tarih : _ _/_ _/_ _ _ _, ................... günü, saat _ _:_ _ 

 

İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN [FİYATLAR/SON FİYATLAR]  

 
 T e k l i f  t u t a r ı  

 Rakam ve yazıyla  

İstekli 1  

İstekli 2  

İstekli 3  

İstekli 4  

İstekli 5  

İstekli 6  

İstekli 7  

....  

İstekli n  

          İhaleye ............. istekli katılmış olup verdikleri fiyatlar ve yaklaşık maliyet* yukarıda 

belirtilmiş ve hazır bulunanlara açıklanmıştır. 
İHALE KOMİSYONU 

 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI 

 Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı 

İmza İmza İmza İmza İmza 
* İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet son yazılı tekliflerin alınması 

sırasında açıklanacaktır. İlk fiyat tekliflerinin açıklanması aşamasında “yaklaşık maliyet” ibaresi 

metinden çıkarılacaktır. 

İhale kayıt numarası :  

İdarenin adı :  

İşin adı :  

İhale tarihi :  
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Standart  Form  KTB 18/U 

Birim Fiyat Teklif Cetveli 

ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI VE/VEYA TEKLİF EDİLEN FİYATLARA VE 

YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASINA* İLİŞKİN TUTANAĞIN HAZIR BULUNANLAR ÖNÜNDE 

YAPILAN İLK OTURUMDA TALEP EDENLERE VERİLDİĞİNE İLİŞKİN TUTANAK 

 

Yukarıda bilgileri yazılı olan ihaleye ilişkin olarak, İhale Komisyonunun diğer hazır bulunanlarla benim huzurumda 

yapılan ilk oturumunda düzenlenen, aşağıda işaretlenmiş tutanağın/tutanakların onaylanmış suret(ler)ini oturum 

kapanmadan önce elden teslim aldım. 

Tutanağın/Tutanakların Suretini 

Teslim Alanın 

Adı Soyadı 

Zarf Açma ve Belge 

Kontrol Tutanağı  

Teklif Edilen Fiyatlara 

İlişkin Tutanak  
Saat 

Tutanağın/Tutan

akların Suretini 

Teslim Alanın 

İmzası** 

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

   _ _:_ _  

 

 

İHALE KOMİSYONU 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE  
Adı 

SOYADI 

Adı SOYADI Adı SOYADI Adı 

SOYADI 

Adı SOYADI  

 Komisyondaki sıfatı Komisyondaki sıfatı Komisyon

daki sıfatı 

Komisyondaki sıfatı  

İmza İmza İmza İmza İmza  
* İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet son yazılı tekliflerin 

alınması sırasında açıklanacaktır. İlk fiyat tekliflerinin açıklanması aşamasında “yaklaşık maliyet” ibaresi 

metinden çıkarılacaktır 
** Tutanak(lar)’ın sureti teklif sahipleri adına alınmışsa imza sütununa TEKLİF SIRA NUMARASI da yazılacaktır.
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Standart  Form ― KTB 21/U 

İhale Komisyonu Kararı Formu 

İHALE KOMİSYONU KARARI9 

İhale kayıt numarası                                : 

Karar no                                                            : 

İdarenin adı :  

İşin adı :  

İhale tarih ve saati : _ _/_ _/_ _ _ _ .................. günü, saat _ _:_ _ 

İhale usulü :  

Doküman satın alanların sayısı : 

Toplam teklif sayısı :  

Geçerli teklif sayısı :  

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin  

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı :  

b) tutarı : 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin  

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı :  

b) tutarı :  

 

Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat 

 

: _ _/_ _/_ _ _ _ .................. günü, saat _ _:_ _ 

 
İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller 

İsteklinin Adı/ 

Ticaret Unvanı 

Teklif Ettiği Bedel 

İstekli 1  

İstekli 2  

İstekli 3  

............  

İstekli n  

 
[Bu bölümde, ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın 

gerekçesi ayrıntı bir şekilde açıklanacaktır. Karara karşı oy kullanan üye bulunması halinde karşı oy 

gerekçesi burada belirtilecektir. Teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunuyor ise 

değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri de belirtilecektir. Bütün teklifler reddedilerek ihalenin 

iptaline karar verilmesi halinde, tekliflerin reddedilme gerekçelerine de yer verilecektir.] 

 
İHALE KOMİSYONU 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI 

 Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

Komisyondaki 

sıfatı 

İmza İmza İmza İmza İmza 

 
Ek: Üzerine İhale bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesi** 

[idarenin anteti] 

 
İhale kayıt numarası : 

Sayı :  

                                                 
9  Bu karar beş iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanır. Onay, bu belge üzerinde veya bir başka belge üzerinde de yapılabilir. 

Söz konusu onay ihale yetkilisinin kurul olması halinde, bütün üyelerin tarafından ad, soyadı yazılarak imzalanacaktır. 
* 
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Standart  Form ― KTB 21/U 

İhale Komisyonu Kararı Formu 

Konu : Kesinleşen ihale kararı 

İhale karar tarihi : _ _/_ _/_ _ _ _ 

İhale kararının onaylandığı tarih : _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta 

yoluyla/faksla gönderilmiştir] .10 

 

  

  

  

Sayın [isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],   

 [isteklinin adresi]  

  

      İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. 

 

 [İşin adı] işine ait ihale [üzerine ihale bırakılan isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] 

‘da kalmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi [Ekonomik açıdan en avantajlı 

ikinci teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı]’dır.  

 

[1- Bu mektubun teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye gönderilmesi durumunda, 

isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri ayrıntılı olarak yazılacaktır. 

2- Bu mektubun teklifi değerlendirmeye alınmakla birlikte, ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

olarak belirlenmeyen istekliye gönderilmesi durumunda, teklifin ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife göre yüksek olması nedeniyle uygun görülmediği belirtilecektir.] 

 

Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce 

tarafınıza tebliğ edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik posta 

yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi ] 

kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bilgi edinilmesi hususunu rica ederim. 

 

 İdare Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 
[idarenin anteti] 

 
İhale kayıt numarası : 

Sayı :  

Konu : İhale kararının iptali 

İhale karar tarihi : _ _/_ _/_ _ _ _ 

İhale kararının iptal edildiği tarih : _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik 

posta yoluyla/faksla gönderilmiştir] .11 

                                                 
10  Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime 

çıkmak suretiyle teyit edilecektir. 
11  Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime 

çıkmak suretiyle teyit edilecektir. 

21



 

Standart  Form ― KTB 21/U 

İhale Komisyonu Kararı Formu 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sayın [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],   

 [İsteklinin adresi]  

  

İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.  

 

 

 [İşin adı] işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından [buraya ihalenin iptal edilme 

gerekçesi ayrıntılı olarak yazılacaktır] iptal edilmiştir. 

 

Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce 

tarafınıza tebliğ edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi  esas alınır.) /elektronik posta 

yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi ] 

kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bilgi edinilmesi hususunu rica ederim. 

 

 

 

 

 İdare Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 
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Standart Form ─ KTB 24/U 

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu 

 

 

 

 
[idarenin anteti] 

 

İhale kayıt numarası : 

Sayı :  

Konu : Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali    

İhale tarihi : _ _/_ _/_ _ _ _ 

İhalenin iptal edildiği tarih  : _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta 

yoluyla/elektronik posta yoluyla/faksla gönderilmiştir] .12 

  

  

  

  

  

Sayın [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],   

 [İsteklinin adresi]  

  

 İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. 

 

 

İhale komisyonunun kararı üzerine [işin adı] işine ait bütün teklifler reddedilerek ihale 

iptal edilmiştir. [buraya ihalenin iptal edilme gerekçesi ayrıntılı olarak yazılacaktır] 

Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce 

tarafınıza tebliğ edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik posta 

yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi] 

kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bilgi edinilmesi hususunu rica ederim. 

 

 

 

 İdare Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 

 

 

                                                 
12  Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime 

çıkmak suretiyle teyit edilecektir. 
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Standart Form ─ KTB 24/U 

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu 

 

[idarenin anteti] 

İhale kayıt numarası :  

Sayı :  

Konu : Sözleşmeye davet 

İhale kararının onaylandığı 

tarih 

: _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta 

yoluyla/elektronik posta yoluyla/faksla gönderilmiştir] .13 

  

  

  

  

  

Sayın [isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],  

 [isteklinin adresi] 

  

İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. 

    

 

 

 [İşin adı] işine ait ihale üzerinizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en 

geç beş gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler 

ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri 

yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. , 

             Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta 

yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten 

önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik posta 

yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi ] 

tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. 

 Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 İdare Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 

                                                 
13  Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime 

çıkmak suretiyle teyit edilecektir. 
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Standart Form ― KTB 26/U 

İş Ortaklığı Beyannamesi  

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ 

İhale kayıt numarası : 

 

[idarenin adı] tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu 

iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir 

ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme 

imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, 

işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır. 

 

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından pilot 

ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek 

teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza 

edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş 

olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her 

birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve 

sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken 

ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan 

ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] 

yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak 

dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü 

kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının 

geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını 

üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

 

Sıra no 
Ortağının adı ve 

soyadı/ticaret unvanı 
Ortaklık oranı Tebligat adresi 

1)    

2)    

3)    

...)    

n)    

 

 

 

 
PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK 

İmza İmza İmza İmza İmza 
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Standart Form — KTB 27/U 

Geçici Teminat Mektubu 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

[Muhatap İdarenin Adı] 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

                       İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin 

adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak 

İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve ihale dokümanı hükümlerini yerine 

getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ......’yi 

[bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme 

Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve ihale dokümanı 

hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto 

çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında 

ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, 

yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize 

nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve 

sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek 

şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

[bankanın veya özel finans kurumunun adı] 

[banka veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi 

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 

 NOT: 1- a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, 

kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife 

esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden 
düzenlenecektir. 

              b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya 

yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler,  teminat mektuplarını tekliflerine esas para 
birimi  üzerinden düzenleyeceklerdir. 

         2- Tekliflerin yabancı para cinsinden verilebileceği ihalelerde teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi 

üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup 

tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, 

teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası 

cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup 
tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir. 
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Standart Form — KTB 28/U 

Kesin Teminat Mektubu 

 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

[Muhatap İdarenin Adı] 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 

         İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek 

zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı] ......’yi [bankanın veya özel finans 

kurumunun adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Yönetmelik ile ihale dokümanı ve 

sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, 

hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında 

ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, 

yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve 

tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve 

sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat 

mektubu süresizdir. 

[bankanın veya özel finans kurumunun adı] 

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi 

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 

 NOT: 1-a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, 

kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife 

esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden 
düzenlenecektir. 

             b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya 

yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;   teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi  

üzerinden düzenlenecektir. 

           2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun 

sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak 

tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle 

birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın 

yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru 
üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
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AVANS TEMİNAT MEKTUBU 

                                          

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                           

                                                                                                                               …. /.…/…… 

No:................. 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin 

adı]‘nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine 

getirmek üzere vermek zorunda olduğu avans teminat tutarı [avans teminat tutarı] ......’yi [bankanın 

veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun 

geri alınmasının gerekmesi halinde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek 

kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet 

ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve 

gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait 

kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]’ nın imza atmaya 

yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve 

beyan ederiz. 

  Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu teminat mektubu …../…../…. 

tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde 

bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

 

 [bankanın veya özel finans kurumunun adı] 

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi 

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

  

NOT:1- a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, 

kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife 

esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden 
düzenlenecektir. 

  b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya 

yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;   teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi  
üzerinden düzenlenecektir. 

            2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun 

sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak 

tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle 

birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın 

yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru 
üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir. 

 

 

 

 

Standart Form — KTB 29/U 

                                                                                                                                                            Avans Teminat Mektubu 
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Tarih: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Mektup No:................. 

KESİN HESAP TEMİNAT MEKTUBU 

[Muhatap İdarenin Adı] 

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve 

soyadı/ticaret unvanı]’nin, işe ait sözleşmenin “işin devamı sırasında kesin hesapların yapılması” 

başlıklı maddesi gereği, kesin hesabı yapılıp idareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’ine denk 

gelen ve kesin hesaptan önce ………. nolu hakediş ile yükleniciye ödenen …[teminat 

tutarı]………1’sının ödenmesini ………. [bankanın adı] garanti ettiğinden, ilk yazılı talebiniz 

üzerine; 

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 

idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 

alınmaksızın, ödenmesini garanti ettiğimiz tutarı geçmemek kaydı ile yazılı talebinizde belirtilen tutarı 

derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen 

günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve 

sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

Bu teminat mektubu …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek 

şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

 

[bankanın  adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 

[banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 
NOT: I-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren 

yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lir ası ise 

kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. 
 

I-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri 

cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler,  teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi  cinsinden düzenleyeceklerdir. 
 

II- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  

teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” 
paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği 

ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; 

mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.  

 

 

------------------------------------------------------------- 
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.  

2 Bu tarih, kesin hakediş raporunun tahmini düzenlenme tarihi göz önünde bulundurularak idarece belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart Form — KİK023.4/Y 

Kesin Hesap Teminat Mektubu 
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Tarih:_ _/_ _/_ _ _ _ 

Mektup No:....................... 

GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI TEMİNAT MEKTUBU 

[Muhatap İdarenin Adı] 

 

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve 

soyadı/ticaret unvanı]’nin, işe ait sözleşmenin “geçici kabul noksanları” başlıklı maddesi gereği, 

geçici kabul noksanları için …….noluhakedişin % 3’üne denk gelen ve geçici kabul onayından önce 

yükleniciye ödenen ……[teminat tutarı]……1’sının ödenmesini  …….. [bankanın adı]… garanti 

ettiğinden, ilk yazılı talebiniz üzerine; 

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 

idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 

alınmaksızın, ödenmesini garanti ettiğimiz tutarı geçmemek kaydı ile yazılı talebinizde belirtilen tutarı 

derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen 

günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve 

sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

Bu teminat mektubu …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek 

şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

 

[bankanın adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 

[banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 
NOT: I-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren 

yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise 

kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. 
 

I-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri 

cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir. 
 

II- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat 

mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı ……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” 
paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği 

ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; 

mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.  

 

 

------------------------------------------------------------- 
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.  

2 Bu tarih, işin tahmini kesin kabul tarihi göz önünde bulundurularak idarece belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Standart Form — KİK023.5/Y 

Geçici Kabul Noksanları Teminat Mektubu
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Standart Form — KTB 30/U 

Banka Referans Mektubu Formu 

BANKA REFERANS MEKTUBU14 

 

Adayın/İsteklinin [adı ve soyadı /ticaret unvanı]  :  

 

 

 

Üzerinde 

Kısıtlama 

Bulunmayan 

Mevduat 

Krediler 

Kullanılmamış  

Nakdi Kredisi Gayrinakdi Kredisi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. 

 

 

 

_ _/_ _/ _ _ _ _ 

[banka adı] 

Yetkililerin isim, unvan ve imzaları 

 

 

 

Açıklama: 
1- Para birimi belirtilecektir. 

2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan 

teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Banka referans mektubunun  ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gereklidir. 
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Standart Form — KTB 31/U 

Anahtar Teknik Personel Listesi Formu 

 

 

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ 

İhale kayıt numarası : 

 

Adı ve Soyadı Unvanı Toplam Deneyimi 
(yıl) 

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin anahtar teknik personelim olduğunu beyan ederim. 

 

 

Adı SOYADI/ Ticaret Unvanı 

Kaşe ve İmza15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak 

tarafından imzalanması yeterlidir.  
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Standart Form — KTB 32/U 

Anahtar Teknik Personel Beyannamesi 

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİ 

 

İhale Kayıt Numarası  : 

İhalenin Adı   : 

İhale tarihi :_._/_._/_._._._ 

 

 

 

[İdarenin Adı] 

 

 

İhale tarihi itibarıyla ……[ İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı]……..’ın bünyesinde 

anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak 

çalıştığım ….. [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı] …’ın üzerine bırakılması durumunda, 

görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım. 

 

 

 

 

                                              Adı SOYADI 

                                                Mesleki Unvanı  

                                               İmza 
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Standart Form — KTB 33/U 

  Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi 

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL NİTELİĞİNDEKİ PERSONEL LİSTESİ1 

 

İhale kayıt numarası : 

 

  

 

 Adı ve Soyadı Mesleki Unvanı Pozisyonu 
Deneyim 

Süresi 

Mezuniyet 

Tarihi 

İşe Giriş 

Tarihi 

1       

2       

3       

       

       

       

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi 

itibarıyla ticari faaliyette bulunduğum yerde ( merkezde) personelim olarak çalıştığını beyan 

ederim. 

 

 

 

 

 

Adı SOYADI/ Ticaret Unvanı 

                                                                                                Kaşe ve İmza2 

 

 

 

 

 
Ek: 

1-Listedeki personelin deneyim sürelerini gösterir belgeler. 

2-Listedeki personel adına prim ödendiğini gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler. 

 

 

 

 
1İhale konusu işte anahtar teknik personel çalıştırılmasının öngörülmesi halinde, , İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme 

Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde öngörülen hükümlere 

göre aday veya isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen 

sayıda çalışan mühendis veya mimarların gösterilmesi için düzenlenecektir.   
2 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından 

imzalanması yeterlidir.
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Standart Form  KTB 34/U 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)  
  

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(Yüklenici - İş  Bitirme) 

 Sayı :                                                Tarih : ..../...../.......... 

                  

1. İş sahibi   ( a ) : 

2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3. İşin yapıldığı yer     : 

4. Uygulanan yapı tekniği   ( b ) : 

5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı : 

6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, 

konsorsiyum ise ortaklar ve  gerçekleştirdikleri iş 

kısmı ve tutarları 

: 

8. İlk sözleşme bedeli (c ) : 

9. Toplam sözleşme bedeli ( ç ) : 

10. Gerçekleştirilen iş tutarı ( d )  : 

11. Sözleşme tarihi    : 

12. Sözleşme devredilmişse ; ( e ) : 

a. Devir tarihi ( f )    : 

b. Devir tarihindeki iş tutarı  ( g )    : 

c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı  ( ğ )    : 

13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( h )    : 

14. Belge tutarı ( ı )    : 

          İMZA  
 

 

AÇIKLAMALAR 

(  a  )  Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise,  iş 

sahibinin adı, soyadı veya ticaret  unvanı yazılacaktır. 

(  b )   Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, 

öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele  sistemi, gövde yapım 

tekniği ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır. 

 (  c  )   Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

 (  ç  ) 

 

 (  d ) 

  İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam 

tutarı   yazılacaktır. 

(  e  )  Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır.  

(  f )  Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır. 

( g )  Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) 

sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır. 

( ğ )  İşin gerçekleşen toplam  tutarından (10) devir tarihindeki iş tutarının (12.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar 

yazılacaktır.  

( h )  Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi/tasfiye tarihi; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, 

yapı kullanma izin (iskan) tarihi yazılacaktır. 

( ı )  Gerçekleşen iş tutarı, varsa idarece verilen malzeme tutarı da dikkate alınarak  yazılacaktır. Kamu sektörüne 

taahhüt edilen işlerde sözleşme devredilmişse, ilgisine göre devir tarihinden önce veya sonrası  iş tutarı 

yazılacaktır. 
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 Standart Form  KTB 35/U 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)  
 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(Yüklenici - İş Durum) 

Sayı :                                                               Tarih : ..../...../.......... 

 

1. İş sahibi   ( a ) : 

2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası               : 

3. İşin yapıldığı yer     : 

4. Uygulanan yapı tekniği   ( b ) : 

5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı  : 

6.     T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7.     İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, 

konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı 

ve tutarları  

: 

8.     İlk sözleşme bedeli  ( c )        : 

 9.    Toplam sözleşme bedeli ( ç ) : 

10.   Gerçekleştirilen iş tutarı ( d ) : 

11.   İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki  

gerçekleşme oranı ( e )         

: 

12.   İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme 

oranının %80’e ulaştığı tarih 

: 

13.  Sözleşme tarihi : 

14.  Belge tutarı ( f ) : 

    İMZA  
 

 

AÇIKLAMALAR 

(  a ) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise,  iş 

sahibinin adı, soyadı veya ticaret  unvanı yazılacaktır. 

(  b  ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, 

öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği 

ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır. 

 (  c  )  Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(  ç  ) 

 

(  d  ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) toplam                                                sözleşme  tutarı  yazılacaktır.   

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam 

tutarı  yazılacaktır.  

(  e  ) Ödenmiş veya tahakkuka bağlanmış  son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarının toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve 

herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen fiziki 

gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( f  ) Ödenmiş veya tahakkuka bağlanmış son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı; özel sektöre taahhüt edilen ve herhangi bir ödeme programı bulunmayan 

işlerde ise, işin fiziki gerçekleşme oranı ile sözleşme bedelinin çarpımı sonucu bulunan tutar yazılacaktır. 
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Standart Form  KTB 36/U 

İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)   
  

İŞ  DENEYİM BELGESİ 

(Alt Yüklenici - İş  Bitirme) 

Sayı :                                                      Tarih : ..../...../.......... 

 

1. İş sahibi  İdare ( a )         : 

2. İşveren  ( b )             : 

3. Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası     : 

4. İşin yapıldığı yer     : 

5. Alt yüklenicinin adı soyadı veya ticaret 

unvanı    

: 

6.      T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7. İşin alt yüklenici tarafından yapılan  

         kısmı  ( c )             

: 

: 

8. Uygulanan yapı tekniği ( ç ) : 

9.     Esas işin sözleşme tarihi : 

10.    Esas işin ilk sözleşme bedeli ( d )        : 

11.   Esas işin toplam sözleşme bedeli ( e ) : 

12.   Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı  

sözleşmenin tarihi  ( f ) 
: 

13.   Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı 

sözleşmenin bedeli ( g ) 

: 

14.   Alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi 

kabul tarihi ( ğ ) 

: 

15.   Esas işin geçici kabul/tasfiye tarihi : 

16.   Belge tutarı ( h ) : 
                                                                     

    İMZA  

 
 

AÇIKLAMALAR 

(  a  ) Esas işin sözleşmesini  yapan idarenin adı  yazılacaktır. 

(  b  ) İşin yüklenicisin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır. 

(  c ) Alt yüklenici ile  işin yüklenicisi arasında yapılan sözleşmedeki  işin adı yazılacaktır. 

(  ç  ) İşin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından  yığma 

kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele 

sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır.  

(  d  ) Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(  e  ) 

 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) 

toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

(  f  ) Alt yüklenicinin esas işin yüklenicisi ile yaptığı sözleşmenin tarihi yazılacaktır. 

(  g  ) Alt yüklenici ile esas işin yüklenicisi arasında yapılan sözleşmedeki  bedel  yazılacaktır. 

( ğ ) Alt yüklenicinin yaptığı iş için  kısmi kabul yapılması halinde alt yüklenicinin yaptığı iş kısmının kabul  tarihi  

yazılacaktır. 

(  h  ) (13) de belirtilen sözleşme bedeli ile alt yüklenicinin yaptığı işe (7) karşılık ilgili idare tarafından işin yüklenicisine 

ödenen bedellerden küçük olan tutar yazılacaktır. 
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Standart Form  KTB 37/U 

Geçici Kabulü yapılmış işlerde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)   

  

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Denetleme)  

(Geçici Kabulü yapılmış işlerde) 

 

    Sayı:                                                                                        Tarih : ..../...../....... 

 

1.    İşveren  ( a ) : 

2.    İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.    İşin yapıldığı yer     : 

4.    Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 

5.    İlgilinin adı soyadı   : 

6.    T.C.Kimlik No : 

7.    İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c )  : 

8.    İlginin görev unvanı  ( ç )  : 

9.    Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )                              : 

10.   İlk sözleşme bedeli ( e )                              : 

11.   Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 

12.   Gerçekleştirilen iş tutarı ( g ) : 

13.   Sözleşme tarihi  : 

14.   İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( ğ )                                    : 

15.   İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

16.   İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu : 

17.   İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( h )  : 

18.   İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre 

nakdi gerçekleşme oranı ( ı )         

: 

19.   İlgilinin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen belge 

tutarı ( i )                                                               
: 

           İMZA  

 

 
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli 

beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar 

yazılacaktır.  

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme 

görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış,  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 

(  g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam 

sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  

yazılacaktır. 

( ğ ) İşin, geçici kabul/tasfiye kabul  veya iskan  tarihi yazılacaktır. 

( h ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV 

hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

(ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının 

(her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır.  

( i ) Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi 

bulunması halinde, bu tutar,  görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 
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İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Yönetme)  

(Geçici Kabulü yapılmış işlerde) 

 

Sayı:                                                                                  Tarih : ..../...../.......... 

                                                                                                      

1.    İşveren  ( a ) : 

2.    İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.    İşin yapıldığı yer     : 

4.    Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 

5.    İlgilinin adı soyadı  : 

6.    T.C.Kimlik No  : 

7.    İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )  

: 

8.    İlginin görev unvanı  ( ç )  : 

9.    Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )                              

: 

10.  İlk sözleşme bedeli  (e)                                                            : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( g ) : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( ğ )                                    : 

15.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

16.  İlgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının 

konusu 

: 

17.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  

tutarı ( h ) 

: 

18.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme 

bedeline göre nakdi    gerçekleşme oranı ( ı )          

: 

19.  İlgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine 

düşen  belge tutarı  ( i )                                                               
: 

            İMZA  

 

 
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda yönetenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde yönetenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton 

gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar 

yazılacaktır.  

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme görevinde 

bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış,  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 

( g ) 

 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam 

sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 

yazılacaktır. 

( ğ ) İşin, geçici kabul/tasfiye kabul  veya iskan  tarihi yazılacaktır.  

( h ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV 

hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır.  

( ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her 

türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır.  

( i ) 

 

 

 

 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde, 

bu tutar, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 

Standart Form-KTB 38/U 

Geçici Kabulü yapılmış işlerde İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) 
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İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Denetleme) 

(Devam eden ve iş artışı olan işlerde) 

 

 Sayı:                                                                   Tarih : ..../...../....... 

1.   İşveren  ( a ) : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 

5.   İlgilinin adı soyadı  : 

6.   T.C.Kimlik No : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c )  : 

8.   İlginin görev unvanı  ( ç )  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli ( e )                              : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( g ) : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

15.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının 

konusu 

: 

16.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( ğ )  : 

17.  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki 

gerçekleşme oranı (h )                                                            

: 

18.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme 

oranının %80’e ulaştığı tarih 

: 

19.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline 

göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı ( ı )         

: 

20.  İlgilinin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen belge 

tutarı ( i )                                                               
: 

                                                                                                   İMZA  

  
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi 

hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme görevinde 
bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 
(  g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam sözleşme  

tutarı  yazılacaktır.  
İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) 

 
( h ) 

İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa 

ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır.  
Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen 

hakediş toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde 

ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.. 

( ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü 

fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 

programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı 

yazılacaktır.. 

( i ) Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması 

halinde, bu tutar, görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

 

  

 

 

 
Standart Form-KTB 39/U 

Devam eden ve iş artışı olan işlerde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) 
 

 

40



 

 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş  Yönetme) 

(Devam eden ve iş artışı olan işlerde) 

Sayı:                                                 Tarih : ..../...../.......... 

1.   İşveren  ( a ) : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 

5.   İlgilinin adı soyadı : 

6.   T.C.Kimlik No. : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c )  : 

8.   İlgilinin görev unvanı  ( ç )  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli   ( e )                                                            : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı  ( g ) : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

15.  İlgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusu : 

16.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı (ğ ) : 

17   İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki 

gerçekleşme oranı ( h )                                                            

: 

18.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme 

oranının %80’e ulaştığı tarih 

: 

19.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline 

göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı ( ı )          

: 

20.  İlgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen  

belge tutarı  ( i )                                                               

: 

                

                                                                                                                        İMZA 
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda yönetenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde yönetenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, 

öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve 

benzeri  diğer hususlar yazılacaktır.  

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme 

görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden 

yazılacaktır. 

(d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

(e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış,  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(f ) 

 

( g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) 

toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı   

yazılacaktır. 

( ğ ) 

 

(h ) 

 

 

İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve 

KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme 

fiyatlarıyla gerçekleşen hakediş  toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt 

edilen ve ödeme programıı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen en son fiziki gerçekleşme 

oranı yazılacaktır. 

( ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam 

tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. 

Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen 

ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.  

( i ) Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması 

halinde, bu tutar, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 

Standart Form-KTB 40/U 

Devam eden ve iş artışı olan işlerde İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) 
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            İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Denetleme/ İş Yönetme) 

(Geçici Kabulü yapılmış işlerde) 

Sayı:                                                                Tarih : ..../...../....... 

1.   İşveren  ( a ) : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 

5.   İlgilinin adı soyadı   : 

6.   T.C.Kimlik No : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c )  : 

8.   İlgilinin görev unvanı  ( ç )  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli ( e )                              : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( g ) : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi                                    : 

15.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

16.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş 

kısmının/kısımlarının konusu 

: 

17.  İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( 

ğ ) 

: 

18   İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile  ilgili olarak 

hissesine düşen tutar( h ) 

: 

19.  İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( ı )                               : 

20.  İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak 

hissesine düşen tutar  ( i )  

: 

21.  İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş 

tutarı ( j ) 
: 

22. İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline 

göre nakdi/fiziki gerçekleşme oranı ( k )  

: 

                                  İMZA  

  
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar 

ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır.  

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme/yönetme 
yönetme görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 
(  g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  

yazılacaktır.  
İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) 

 

( h ) 

 

( ı ) 

İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 

varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde, 

bu tutar,  görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 
varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

( i ) 

 
( j) 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde, bu tutar, 

yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 
 (17) ve (19)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır. 

( k ) 

 

İlgilinin toplam görev süresinde işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü 

fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 

programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin toplam görevi süresindeki fiziki gerçekleşme oranı 
yazılacaktır 

 

 
 

 

Standart Form-KTB 41/U 

Geçici Kabulü yapılmış işlerde İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/ İş Yönetme) 
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Standart Form-KTB 42/U 

İş Artışı Olan ve Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme /İş Yönetme) 

          İŞ DENEYİM BELGESİ 

 (İş Denetleme/ İş Yönetme)  

(İş artışı olan ve devam eden işlerde) 
Sayı:                                                                                              Tarih : ..../...../....... 

1.   İşveren  ( a ) : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 

5.   İlgilinin adı soyadı   : 

6.   T.C. Kimlik No : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c )  : 

8.   İlgilinin görev unvanı  ( ç )  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli   ( e )                              : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( g ) : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

15.  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı (ğ )                 : 

16.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı 

tarih 

: 

17.  İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi / 

fiziki gerçekleşme oranı (h ) 

: 

18.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısmının/kısımlarının 

konusu 

: 

19.  İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( ı ) : 

20.  İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen 

tutar( i ) 

: 

21.  İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( j )                               : 

22.  İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen 

tutar  ( k )  

: 

23.  İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş tutarı ( l ) : 

24.  İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre 

nakdi/fiziki gerçekleşme oranı ( m )  

: 

                                                                 İMZA  
 

AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar 

ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır.  

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme/yönetme 
yönetme görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş  zamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 
( g) 

 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  
yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 
indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam 

tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programıı olmayan işlerde ise, belge vermeye 
yetkili olan idarece belirlenen en son fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( h ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü fiyat 

farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı 
olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.  

( ı ) 

 

( i ) 
 

( j ) 

İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 

varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde, 
bu tutar,  görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 

varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

( k ) 

 

( l ) 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde, bu tutar, 

yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 (19) ve (21)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır. 

( m ) İlgilinin toplam görev süresinde işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü 
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 

programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin toplam görevi süresindeki fiziki gerçekleşme oranı 

yazılacaktır.  
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ORTAKLIK DURUM BELGESİ 

 

 

 

 

 

3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler 

Ortağın Adı ve 

Soyadı/Ticaret Unvanı  

Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği Tarihteki 

Ortaklık Hisse oranı 

 

 [Gerçek kişi/Tüzel kişi]     [ İş deneyimini gösteren belgesi 

kullanılacak olan ortağın, başvuru 

sahibi  şirketin  yüzde elliden  fazla 

hissesine  sahip olması zorunludur.] 

 

 

 

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve 

soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca  

……[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin  kesintisiz olarak %50’den fazla 

hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.  

 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına 

düşmesi durumunda bu belge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak 

İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan  ihalelerde 

kullanılamaz.  

   

 

 

Düzenleyen Yetkilinin 

Adı SOYADI 

                 Görevi 

       İmza ve Mühür/Kaşe 

 

 

AÇIKLAMALAR:  
1 Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek 

ibare:12/06/2015-29384 R.G./10. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./10. 

md.) serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 

15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 

temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. 
2 Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.  

 

 

 

 

 
          Standart Form-KİK031.1/Y 

                      İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi 

1. Belge Düzenleme Tarihi : 

2.Başvuru sahibi şirketin; 

2.1. Ticaret Unvanı                

2.2. Ticaret Sicil No 

 

: 

: 
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……………………. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
                                                        (İhaleyi yapan İdarenin bulunduğu şehir ) 

 

 

 

İhale kayıt numarası : 

 

 

[işin adı] işine istekli olarak [katılıyorum/katılıyoruz]. ]. Bu taahhütnamenin imza tarihi 

itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) 

ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin 

dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik 

olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması 

halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının 

(a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan 

Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize 

sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 

 

 

                                                                                                      ---/---/------ 

Ad Soyad / Unvan (Kaşe) 

                                                                                                      İmza1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Ortak girişim halinde, taahhütname her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilecektir. 

 

 
Standart Form-KTB 44/U 

Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak 

Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname 
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TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ 

 

İhale kayıt numarası : 

 

 

[  İdarenin Adı ] 

 

 

....... / ....... / 200.. günü ihalesi yapılacak olan ………………………………… 

………….............................................................. işi için ihale dokümanında belirtilen sayıda ve 

nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde 

bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz.  

 

 

 

Ad-Soyad/ Unvan (kaşe) 

 

İmza1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Ortak girişim halinde, taahhütname her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart Form — KTB 45/U 
Teknik Personel Taahhütnamesi Formu 
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BILANÇO BILGILERI TABLOSU 

Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve 

Soyadı/Ticaret Unvanı 

 

Vergi Kimlik Numarası  

Belge Düzenleme Tarihi  

 

Yıl / Yıllar 20… 20… 20… 

Dönen Varlıklar    

Kısa Vadeli Borçlar    

Öz Kaynaklar    

Toplam Aktif    

Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri 

(Varsa) 

   

Kısa Vadeli Banka Borçları    

Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş 

Gelirleri (Varsa) 

   

 

Bilanço Oranları 

Cari Oran 

(Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara Oranı) 
 

Öz Kaynak Oranı 

(Öz Kaynakların Toplam Aktife Oranı) 
 

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara 

Oranı 

 

 
  Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. 

 

 
Belgeyi düzenleyen 

YMM/SMMM/SM

* 
Adı-Soyadı ve 

Unvanı 

İmza 

Kaşe/Mühür 
 

AÇIKLAMALAR 

1-Belge, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35inci maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.  

2-İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıd ır. Yönetmeliğin 35incimaddesinde belirtilen 

kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.  

3-İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması 

durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu bilanço bilgilerine göre yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın bilanço bilgil eri ile üç önceki ve dört önceki yıla ait bilanço bilgilerini sunabilir. 

Bu takdirde, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.  

4-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan ; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri 

ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.  

5-Ozkaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.  

6-04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.  

7-Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.  
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 Bu standart form 12/06/2015-29384 R.G./9. md. ile değiştirilmiştir. 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

[ihaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] 
 

İhale kayıt numarası: 

 

 Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.16 

 

 Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak 

[olduğumu/olduğumuzu] ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip [olduğumu/olduğumuzu] beyan [ediyorum/ediyoruz].2 

 

ORTAKLIK/HİSSE BEYANI 

 

 Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum /ediyoruz]. 

 

                                                                                                          _ _/_ _/_ _ _ _ 

Ad SOYAD/Unvan (Kaşe) 

İmza3 
 

Bilanço Bilgileri Tablosu 

                                                 
 Bu Standart Form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır. 
16 Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut olmaması halinde sadece bu kısma ait kutucuk işaretlenecektir. 

2 Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut ise, sadece bu kutucuk işaretlenecek, ortaklık/hisse durumuna göre 

tablo doldurulacaktır. 

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklığı halinde, beyanname her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. 

 

 

 

Standart Form — KİK024.0/Ç 

İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve / veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname  

 
 

Ad Soyad/Unvanı  

Ortaklık/Hisse Oranı  

Vergi Mükellefiyet No  

Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No  

Adresi  

Posta Kodu  

İl/İlçe  

Tel – Fax  

Elektronik Posta Adresi  

İnternet Adresi  
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EK 7 

1 

HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME 

                                                                                                                                                                                                                                     

1- İşin Adı :  

2- Sözleşme Bedeli :  

 

3- Vergi, Resim ve Harçlar :  

 

4- İşin Süresi :  

 

 

 

5- İş Başlama :  

 

6- Teminat :  

7- Ödeme Yeri ve Şartları :  

8- Avans :  

9- Fiyat Farkı :  

10- Ceza ve Kesintiler :  

11- İşin Kontrolü                          :  

13 - Anlaşmazlıkların Çözümü :  

14 - Müelliflerden İstenen Evraklar :  

15- İşin Detayları (Ekli Şartname vs.)   

16- Diğer Konular   

17 - 17 maddeden ibaret olan iş bu Sözleşme; idare (İzmir Büyükşehir Belediyesi) ve yüklenici 

.................................................................................................................................................................................

............................tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, ....... / ....... / ...............  tarihinde imza 

altına alınarak ..... (............)  nüsha olarak düzenlenmiş ve 1'er (birer) nüshası taraflarca alıkonulmuştur. Bu 

Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 
             YÜKLENİCİ                                                                                               İDARE 

                    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 


