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Bölüm I
YASALAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Mart 2016 
tarihli Kırkyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Kamu İhale 
Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrası gereğince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de 
yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
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Sayı: 20/2016 

KAMU İHALE YASASI

Kısa İsim

Tefsir

Kuzey Kıbrıs Türle Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı 
yapar:

1. Bu Yasa, “Kamu İhale Yasası” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Açık Usui”, isteyen herhangi bir iktisadi işletmenin teklif sunabileceği usulü 
ifade eder.
“Alt Yüklenici”, yüklenici nam ve hesabına yapmı işleri yapan veya mal veya 
hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişileri veya kamu kuruluşlarını veya 
böyle ldşiler ve/veya kuruluşlardan oluşan grupları ifade eder.
“Çerçeve Anlaşması”, amacı mal veya hizmet alımlarında özellikle fiyat ve 
uygun olan hallerde miktar gibi sözleşme koşullarım öngörerek belli bir süre 
zarfi içerisinde sonuçlandırılacak ihalelerin koşullarım belirleyen ve bir veya 
daha fazla ihale makamı ile bir veya daha fazla işletme arasında yapılan 
anlaşmayı ifade eder.
“Doğrudan Alım”, bir ihale makamı ile bir iktisadi işletme arasında mal - 
hizmet alımı ve yapım işiyle ilgili bir sözleşmenin doğrudan yapılmasını 
ifade eder.
“Elektronik Araçlar”, kablo, telsiz, optik araçlarla veya elektromanyetik 
araçlarla alınmış, aktarılmış ve iletilmiş dijital sıkıştırma da dahil verilerin 
işlenmesini ve saklanması için kullanılan elektronik ekipmanı ifade eder. 
“Hizmet Alımma Yönelik Kamu İhale Sözleşmeleri”, yapım işi veya mal 
alımı için yapılan sözleşmeler dışında, kara veya hava taşnnacılık hizmetleri, 
araştırına ve geliştirme hizmetleri, pazar araştnması ve kamuoyu araştırması, 
temizlik hizmetleri, emlak yönetim hizmetleri, sigorta, bankacılık ve yaürım, 
telekomünikasyon, bilişim teknolojisi, muhasebe, denetim, saymanlık, 
danışmanlık, mimarlık, mühendislik, reklam, -yayıncılık, matbaacılık ve halk 
sağlığım koruma hizmetleri veya demiryolu ve deniz taşımacılık hizmetleri, 
otel, catering, hukuk, araştırma, eğitim, sağlık, sosyal, eğlence, kültürel spor 
ve burada açıkça belirtilmemiş diğer hizmetlerin bir veya daha fazlasının 
temin edilmesini amaçlayan sözleşmeleri ve ana konusu hizmet temin etmek 
olan kamu ihale sözleşmelerini ifade eder.
“İdare”, Devlet, yerel yönetimler ve özerk birimler dahil her tür ve düzeydeki 
kamu tüzel kişilerini ve kamu yaratma hareket eden veya kamu hizmeti sunan 
bir idarenin ayrıcalıklarım kullanan özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder. 
“İdari Şartname”, ihale komisyonu tarafından matbu olarak hazırlanan ve 
ihale makamı tarafından boşlukların doldurulduğu idari hususları içeren ihale 
dökümamnı ifade eder.
“İhale Değerlendirme Komisyonu”, ihale makamları adma ihale sürecinin 
yürütülmesi, tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi için bu Yasanın 12’nci 
maddesi uyarınca oluşturulan komisyonu ifade eder.
“ihale Katılımcısı”, ihaleye teklif sunmuş olan bir iktisadi işletmeyi, 
tedarikçiyi, hizmet sunucusunu veya j'apım müteahhidini ifade eder ve bu 
Yasada geçen “katılımcı” sözcüğü de aynı anlamı taşır.
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“İhale Komisyonları”, bu Yasanın 12’nci maddesine göre, ihale sürecini 
yürütmekle yetkili ve görevli olan Merkezi İhale Komisyonunu veya İhale 
Değerlendirme Komisyonlarını anlatır.
“İhale Makamı”, bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen ve ihalelerim bu 
Yasaya uyguıı şekilde gerçekleştirmek yükümlülüğünde olan kurum ve 
kuruluşları anlatır.
“İhale Yetkilisi”, idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna 
sahip ldşi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış 
görevlilerini anlatır.
“İktisadi İşletme” bir menfaat elde etmek için ekonomik bir faaliyeti 
gerçekleştirmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel kişileri veya bu kişilerin 
oluşturdukları grupları ifade eder,
“İş Günü”, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere haftanın 
geriye kalan tüm günlerini ifade eder.
‘İtiraz Makamı”, Rekabet Yasası uyarınca oluşturulan Rekabet Kumlunu 
ifade eder,
“Kamu İhalesi”, bu Yasada belirtilen usul ve şartlara bağlı olarak, Devletin, 
belediyelerin, köy idarelerinin ve köy idarelerinin kurdukları birliklerin, 
sosyal güvenlik kurumlan, fonlar, özel yasa ile kurulmuş olan kamu kurum 
ve kuruluşlarının, İcamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet 
teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin, kamu görevi yerine 
getiren ve özerk yönetime sahip tüzel kişilerin her türlü mal ve hizmet 
alımları ve satımları, kiralama ve kiraya verme işlemleri ile onarım ve inşaat 
işleri, ihale katılımcıları arasından seçilecek olanın üzerine bırakıldığını 
gösteren ve ihale makamının onayım müteakip sözleşmenin imzalanması ile 
tamamlanan bütün işlemleri ifade eder.
“KDV Hariç”, söz konusu bedelin veya fiyatın Katma Değer Vergisi (KDV) 
eklenmeden elde edildiğim ifade eder ve KDV muafiyeti verildiği anlamına 
gelmez.
“Kısıtlı Usul”, herhangi bir iktisadi işletmenin katılmak için talepte 
bulunabileceği ancak, yalnızca ihale makamı tarafından davet edilenlerin 
teklif sunabilecekleri usulü ifade eder.
“Kontrol Heyeti”, ilgili teknik daireye bağlı kontrol olarak görevlendirilmiş 

mühendis, mimar ve teknisyenleri ifade eder.
“Merkezi İhale Komisyonu“, bu Yasanın 10’uncu maddesi uyarınca 
oluşturulan ve bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (A), (B) ve
(C) bendlerinde yer alan kurum ve kuruluşlar adına İhale Değerlendirme 
Komisyonu olarak görev yapan komisyonu anlatır.
“Ortak Girişim”, ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin 
aralarında yaptıklan anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumdan 
anlata.
“Pazarlık Usulü”, ihale değerlendirme komisyonlarının kendi seçtikleri 
iktisadi işletmelerle istişareye girerek bu işletmelerin biriyle veya daha 
fazlasıyla sözleşme koşullarım belirlediği usulü ifade eder.
“Teknik İş”, bina inşaatım oluşturmaysa, köprü, tünel, baraj, havuz, hendek, 
yol, liman işleri, havaalanı (PAT sahaları), su kurutma, sulama, içme suyu, 
kanalizasyon, toprak ve sahil koruma işleri, taş ve maden ocaldaıı ve benzeri 
işleri içeren her türlü işin yapımı veya inşaatı veya ek işi veya tadilatım veya 
tamiratmı anlatır.
“Teknik Şartname”, ihale dokümanının bir parçası olan ve ihale konusu mal 
veya, hizmet , alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerinin belirtildiği, tüm 
teknik açıldamalan içeren ihale dokümanlarını ifade eder.



Amaç

Kapsam
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“Yazılı” veya “Yazı ile”, elektronik araçlarla veya kağıt üzerinde, okunabilir, 
nüshası çıkarılabilir, iletilebilir ve saklanabilir bilgilerin veya herhangi bir 
anlatımın kelimeler veya rakamlarla, kağıt veya elektronik posta yoluyla 
ifade edilmesini anlatır.
“Yapı”, taştan, betondan, keıpiçten, demirden, ağaç veya başka malzemeden 
yapılan ve ikamet, çalışma veya eğlence, ibadet veya kamu kullanımı, 
depolama, herhangi bir maddenin imalatı veya yapımını veya şeklini 
değiştirmek için amaçlanan herhangi bir inşaat ve bu inşaatın içerdiği 
herhangi bir kuyu, temel, duvar, çaü, baca, veranda, balkon, korniş, pergola, 
bina girişi veya binaya bağlı herhangi bir j^apı elemanı veya herhangi bir yeri 
çevreleme veya sınırlandırmayı amaçlayan başka bir inşaatı anlatır ve yapının 
ilgili toprak işleri, destek duvar ve telleme işlerim anlatır.
‘Y apı İşi”, bir yapının yapımı veya bir kısmının inşaatı veya ek inşaatı veya 
tadilatı veya tamiratı anlata.
“Yapım”, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, 
tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, 
haberleşme ve eneıji nakil hattı, baraj, enerji santrali, haberleşme alt yapısı, 
rafineri tesisi,- sulama tesisi, toprak ıslahı, taşlan koruma ve dekapaj gibi her 
türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili; tesisat, -imalat, ihzarat, nakliye, 
tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, 
güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini anlata.
“Yapım İşi”, yapım, teknik iş ve yapı işlerini anlata.
“Yerli -Malı” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretildiğine dair menşe 
belgesine haiz olan mallan ifade eder.
“Yüklenici”, üzerine ihale bağlanan, yapım işleri yapan müteahhit ve/veya 
mal veya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kuruluşa veya 
böyle kişiler ve/veya kuruluşlardan oluşan grupları anlata.

3. Bu Yasarım amacı, kamunun denetimi aİtmda bulunan veya kamu kaynağı 
kullanan, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, kam u görevi 
yerine getiren tüzel kişilerin yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve 
usulleri belirlemektir.

4. (1) İhale makamı,
(A) Cumhurbaşkanlığım, Cumhuriyet. Meclisini, Başbakanlık ile 

Başbakanlığa bağlı daireleri, Bakanlıklar ile Bakanlıklara bağlı 
daireleri, Mahkemeleri, Ombudsmanı, Sayıştayı, bağımsız daire 
ve kuruluşları,

(B) Bakanlıklara bağlı döner sermayeli kuruluşlan,
, (C) Kam u İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) 

Yasası kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerim ve kendi özel 
yasası ile Icurulmuş olan kamu tüzel kişilerim,

(Ç) Belediyeleri, belediyelerin oluşturduklerı birlikleri ve 
kurdukları şirketleri,

' ..' (D) K öy ve mahalle idarelerini ve kurduHan birlikleri,
(E) Yönetim kurulu veya farklı b ir ad altında yönetim kurulu gibi 

■işlem yapan kurullarında, Devlet taraflından yönetimine atanan 
kişilerin, toplam yönetim kurulu üyesi sayısının yarısından 
fazla olduğu üniversiteleri ve kuramlarım, 

da kapsar.
(2) Bu Yasa kapsamındaki ihale makamlarının mal ve hizmet ahmları, 

satımları., kiralama ve kiraya verme işlemleri ile yapı ve yapım işleri
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İhale Makamları 
Listesi ve Liste 
Dışındaki 
Kurum. Kuruluş 
veya Tüzel 
Kişiler

Temel İlkeler

Dil ve Para 
Birimi

İKİNCİ KISIM 
İhalelerle İlgili Temel Kurallar

5. (1) Bu Yasamıı 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasında yer alan ihale
makamlarının listesi, Merkezi İhale Komisyonu tarafından hazırlanır, 
internet sitesinde yayınlanır ve gerektiğinde güncellenir.

(2) Bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrası kapsamına giren 
lcurum, kuruluş, idare veya tüzel lcişiler, yukarıdaki ( l ) ’inci fıkra 
uyarınca yayınlanan listede olmasalar dahi, ihale makamı olarak bu 
Y asajı uygulamak zorundadnlar.

6 . (1) İhale makamları ve ihale komisyonları, bu Yasaya göre yapılacak
ihalelerde; şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, hesap verilebilirliği, 
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli 
kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhale makamları ve ihale komisyonları, bu Yasa kurallarına halel 
getirmeksizin, verilen ihalelerin duyurulmasıyla ve ihale 
katılımcılarına verilecek bilgilerle ilgili yükümlülüklere ilişkin 
olarak, işletmelerin kendilerine verdikleri ve gizli olduğu belirtilen, 
özellilde teknik veya ticari sn  ve tekliflerin gizli unsurlarım ve 
benzeri nitelikteki bilgileri açıldayamaz.

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

(4) Eşik değerlerin altoda kalmak amacıyla mal ve hizmet alimimi ile 
yapım işleri kısımlara bölünemez.

(5) Bu Yasaya göre yapılacak ihalelerde açık usul ve kısıtlı usul, temel 
usullerdir. Diğer ihale usulleri Yasada belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir.

(6 ) Ödeneği bulunmayan hiç bir iş için ihaleye cilalamaz.
(7) Yürürlükteki mevzuat gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 

Raporu gerekli olan işlerde ihaleye çılcılabilmesi için ÇED olumlu 
belgesinin alınmış olması zorunludur.

Ancak doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım 
işlerinde ÇED Raporu aranmaz.

7. (1) İhale belgelerinin resmi dili Türkçedir. İhale makamlarınca ve ihale
komisyonlarınca alınacak olan kararlar Türkçe alınır, ihale teklifleri 
Türkçe olarak sunulur.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş olmayan bir iktisadi 
işletmenin ihaleye katılımı, bu Yasanın 14’üncü maddesindeki 
koşullar uyarınca kabul edildiğinde, ihale makamları ve ihale 
komisyonları, ihale belgelerini, ihtiyaca göre Türkçe ve/veya 
İngilizce olarak hazırlar. İki belge arasında uyuşmazlığın olması 
halinde Türkçe belge esas alımı.

(3) Teldif değerleri ile sözleşme değerleri, şartnamede aksi belirtilmediği 
sürece Türk Lirası (TL) emsinden belirtilir.

Başvuruların S. Katılımcılar ve katılımcı adayları, bu Yasa uyarınca yapacakları talep,
Yazılı Yapılması itiraz, dilekçe, beyan, taahhüt ve benzeri tüm başvuruları yazılı olarak

yaparlar.
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9. İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenil'. Bu dosyada ihale 
yetkilisinden alman ve sözkonusu ihaleye çıkılmasını uygun görerek bloke 
yazışım ve/veya ihalenin finansal karşılığının bulunduğu teminatım da içeren 
onay belgesi ve elcinde yer alan tahmini değere ilişkin hesap cetveli, ihale 
dokümanı, ilân metinleri, katılımcılar tarafından sunulan başvurular veya 
teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonlarının tutanak ve kararlan gibi 
ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Komisyonlar, İhaleye Katılım Kuralları ve İstisnalar

10. (1) Merkezi İhale Komisyonu, M aliye İşleriyle Görevli Bakanlığa
karşı sorumlu olup, aşağıda gösterildiği şekilde 5(beş) üyeden
OİUŞUl"

(A) Maliye İşlerimde Görevli Bakanlıkta ve/veya bağlı dairelerde 
Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan 1 (bir) kamu 
görevlisi, (Başkan)

(B) Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığı temsil eden l(bir) kamu 
görevlisi, (Üye)

(C) Sanayi İşleriyle Görevli Bakanlığı temsil eden l(bir) kamu 
görevlisi, (Üye)

(Ç) Bayındırlık İşleriyle Görevli Bakanlığı temsil eden l(bir) 
kamu görevlisi, (Üye)

(D) Tanın İşleriyle Görevli Bakanlığı temsil eden 1 (bir) kamu 
görevlisi. (Üye)

(2) Yukarıdaki ( l ) ’nci ¿İcranın (B), (C), (Ç) ve (D) bendleri uyarınca 
görevlendirilecek kamu görevlilerinin en az I. Dereceye atanmış 
olup barem 15!in karşılığım fiilen çekmiş olmaları koşuldur.

(3) Merkezi İhale Komisyonu Başkan ve üyeleri, ilgili Bakan 
tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir ve görev süreleri bittiğinde 
yeniden atanamazlar. Merkezi İhale Komisyonu Başkan veya 
üyeliklerinde ölüm, emeklilik, kam u görevinden çekilme, bir 
disiplin suçu işlemesi gerekçesiyle görevden alınma cezasıyla 
cezalandırılma ve benzeri sebeplerle-boşalma olması halinde, ilgili 
Balcan, sürenin kalan kısmında gören yapmak üzere yeni bir atama 
yapar.

(4) Merkezi İhale Komisyonu, gerek duyması halinde, ihale 
makamının temsilcisini toplantıya davet edebilir. Toplantıya 
katılan ihale makamı temsilcisinin oy hakkı yoktur.

11. (1) Merkezi İhale Komisyonu, her hafta belirli bir gün ve saatte
toplanır.

(2) Acil hallerde, Başkan, Merkezi İhale Komisyonu üyelerini belirli 
günün dışında olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Olağan toplantılar için davet yapılmaz. Olağanüstü toplantılara 
davet, sözlü olarak ve elektronik posta yoluyla yapılır.

(4) Toplantılar, Başkan dahil en az 4 (dört) üye ile yapıhr. Başkama 
toplantıya katılmaması halinde, toplantıya Maliye İşleriyle İlgili 
Bakanlığın temsilcisi Başkanlık eder ve toplantıda Başkanın 
yetkilerine haiz olur.

(5) Toplantıya lcatılanlann isimleri karar defterine kaydedilir.
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İhale
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Olanlar ve 
İhalelerden 
Yasaklama

(6 ) Teklifler, Başkan dahil en az 4 (dört) üye huzurunda açılır.
(7) 'Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır ve hazır 

bulunan üyeler tarafından imzalanır.
Ancak Başkanın olumlu oy vermemesi halinde, konu, nihai 

karar için Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa havale edilir.
(8) Olumsuz oy kullanan üye, gerekçesini lcarar metninde yazılı olarak 

belirtmek ve imzalamak zorundadır.

.. (1) Bu.Yasanın 4!üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) 
bentlerinde yer alan idareler, kurum ve kuruluşlar adına İhale 
Değerlendirme Komisyonu görevini, Merkezi İhale Komisyonu 
yürütür. Merkezi İhale Komisyonu karar alırken ihale makamından 
bağımsız hareket eder.

(2) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (Ç) bendinde yer 
alan Belediyelerin Belediye Meclisi, (D) bendinde yer alan köy ve 
mahalle idarelerinin ve kurdukları birliklerin heyet ve birlik 
yönetim kurulu, (E) bendinde yer alan üniversitelerin ve 
kuramların yönetim kurulu, teklifler açılmadan önce aşağıdaki 
kurallar uyarınca İhale Değerlendirme Komisyonunu oluşturur:
(A) İhale Değerlendirme Komisyonu 5 (beş) üyeden oluşur. 

Başkan ve en az iki üye, seçilmiş veya atanmış yönetim 
organlarındaki kişilerden, diğer üyeler ise Merkezi İhale 
Komisyonu üyeliklerinde aranan niteliklere paralel olarak, 
ihale makamının personelinden oluşturulur. İhaleyi yapan 
idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması 
halinde, bu Yasa kapsamındaki idarelerden komisyona üye 
alınabilir. Bu madde kurallarına aykırı olmamak koşuluyla,

. ihale makamının kendi tüzük, yönetmelik veya iç mevzuatma 
uygun olarak İhale Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(B) İhale Değerlendirme Komisyonu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti yurttaşı olan ve bir yıldan fazla hapis cezasına 
çarptırılmamış veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtekarlık, irtikap, cinsel tecavüz, hileli iflas ve benzeri yüz 
kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış kişilerden atanır.

(C) İhale katılımcılarının eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 
ikinci dereceye kadar sihri hısımları ile evlatlıkları ve evlat 
edinenleri, ihale değerlendirme komisyonunda üye olamazlar 
ve hiçbir vasıf altında görev alamazlar.

(Ç) İhale değerlendirme komisyonu üyeleri karar alırken veya 
görüşlerim belirtirken, ihale makamından bağımsız hareket 
ederler.

. (1) Aşağıda belirtilenler, bu Yasa kapsamındaki ihalelere katılamaz:
(A) İdari ve teknik şartnameleri hazırlayan veya hazırlanmasına 

katkı koyan kişiler ile ihale komisyonu üyelerinin eşleri ve 
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sihri 
hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile bunların ortak 
olduğu şirketler veya iktisadi işletmeler.

(B) Aşağıdaki (2)’inci fıkra uyarınca yasaklama karan verilen 
kişi, şirket veya iktisadi işletmeler.
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(2) Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 

edilenler hakkında ihale makamının teklifi veya Merkezi İhale 
Komisyonunun tespiti üzerine, Merkezi İhale Komisyonu 
tarafından, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 1 (bir) yıldan 2 
(ild) yıla kadar, bu Yasa kapsamındaki ihalelere katılmaktan 
yasaklama kararı verilir:
(A). Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çılcar sağlama, anlaşma, 

irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin 
işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

(B) Katılımcıları tereddüde düşürmek, katılımı engellemek,
. katılımcılara anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik

etmek, rekabeti veya ihale kararım etkileyecek davranışlarda 
bulunmak,

(C) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya 
bunlara teşebbüs etmek,

(Ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışmda, kendisi veya 
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya 
vekaleten birden fazla teldif vermek,

(D) Mesleğiyle ilgili bir suçtan nihai olarak kesinleşmiş bir 
mahkumiyeti olmak,

(E) Bu Yasanın 55’inci maddesinin ( l ) ’inci fıkrası uyarınca 
ihaleye katılmaktan men edilmiş olduğu halde ihaleye 
katılmak,

(F) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında İlileli 
malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat 
kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,

(G) Taahhüdünü 3rerine getirirken yürürlükteki mevzuat 
kurallarına veya ihale şartnamelerine uymamak,

(H) İdareye zarar vermek veya bilgi ve deneyimini idarenin 
zararına kullanmak ve maddi zarar verdiği halde tazmin 
etmemek,

(I) İhale kararlan De ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı beyan ve 
açıklamalarda bulunmak, ve

(İ) Mücbir sebepler, bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzüklerde 
belirtilen durumlar ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından 
belirlenecek benzeri haller dışmda, ihale dokümanı ve 
sözleşme kurallarına uygun olarak taahhüdünü yerine 
getirmemek.

(3) İhale makamları ve İhale Değerlendirme Komisyonları, ihalelere 
katılmaktan yasaklamayı gerektiren bir durumla karşılaştık! an 
takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Merkezi İhale 
Komisyonuna bildinnekle yülcümlüdüıier.

(4) Yasaklama kararları, Merkezi İhale Komisyonu -tarafından, 
yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi 
izleyen en geç 45 (kırkbeş) gün içinde verilir ve derhal internet 
sitesinde yayınlanarak Resmi Gazete’ye gönderilir. Merkezi İhale 
Komisyonunda kamu ihalelerine katılmaktan yasaldı olanlara 
ilişkin siciller tutulur. Yasaklama karan, Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Ancak haklarında yasaklama karan verilen gerçek veya tüzel 
kişiler, Merkezi İhale Komisyonunun yasaklama karan aldığı 
tarihten itibaren, karamı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe 
girmesi arasındaki süredeki ihalelere de iştirak edemezler.
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(5) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin paylarla sınırlı 
bir şirket veya şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının 
tamamı baklanda, güvence ile sunrlı bir şirket veya sermaye şirketi 
olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına salıip olan 
ortak hakkında ve her İlci halde de şirketin direktörleri hakkında 
yasaklama kararı verilir.

14. (1) İhaleler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş olan ve bu
Yasada belirtilen koşulları haiz iktisadi işletmelere açıktır.

Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş olmayan 
iktisadi işletmelerin ihalelere katılımı, sözkonusu ihalenin tahmini 
değerinin bu Yasanın 15’inci maddesindeki eşik değerlerin 
üzerinde olması koşuluyla, Bakanlar Kurulunun alacağı karara 
bağlıdır.

(2 ) İhalelere katılacak olanların, mesleği veya faaliyeti gereği üyelik 
koşulu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna kayıtlı 
bulunması ve ilgili meslek kuruluşunun yasasından kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.

15. (1) Talimini değer dikkate almarak kullanılacak eşik değerler aşağıdaki
şekildedir:
(A) Genel bütçeye dahil idareler ve katma bütçeli idarelerin mal 

ve hizmet alımlarında 4,000,000.-TL (Dört Milyon Türk 
Lirası)

(B) Bu Yasa kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet 
ahmiarında 6,000,000.-TL (Altı Milyon Türk Lirası)

(C) Bu Yasa kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 
100,000,000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası)

(2) Eşilc değerlerin altında kalan ihalelere sadece Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde kurulmuş olan (yerli) iktisadi işletmeler katılabilir.

(3) Hizmet alımı ve yapım işlerinde yerli işletmeler lehine %20 (yüzde 
yirmi) oranına kadar fiyat avantajı sağlamı-. Mal alımı ihalelerinde, 
yerli malı teklif eden katılımcılar lehine % 2 0  (yüzde yirmi) oranına 
kadar fiyat avantajı sağlamr. Ortak girişimlerin yerli katılımcı 
sayılabilmesi için bütün ortaklarm Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde kurulmuş iktisadi işletmeler olması gerekir.

(4) Bakanlar Kurulu, bu Yasanın 14’üncü maddesinin ( l) ’inci 
fıkrasındaki yetkisini, eşilc değerlerin üzerindeki ihaleler için 
kullanabilir.

16. (1) Bu Yasa, savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca
gizlilik içinde yürütülmesi gereken uçak, helikopter, tank ve 
benzeri araçlar ile silah, silah malzemeleri, silah teçhizatı, silah 
sistemleri, savaş malzemeleri ile bunların araştırma ve geliştirme, 
eğitim, üretim, modernizasyon, j'azılım, yapım ve mühimmat 
ihaleleri ve bunlarla ilgili sefer stokları, bakım işletme ve idameye 
yönelik mal ve hizmetlerin alımına yönelik ihale sözleşmeleri için 
geçerli değildir.

(2) Bakanlar Kurulu gerekli görürse, gizli olduğunu belirttiği kamu 
ihale sözleşmelerini ve yürürlükteki mevzuat, düzenleme veya idari 
hükümler uyarınca yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri 
alınması gereken kamu ihale sözleşmelerini bu Yasanın kapsamı
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dışmda tutabilir.

17. Aşağıdaki hizmet alımı sözleşmeleri bu Yasa kapsamı dışındadır:
(1) Her ne şekilde olursa olsun edinim veya kira sözleşmesiyle aynı 

zamanda, öncesinde veya sonrasında yapılmış olan fınansal hizmet 
sözleşmeleri hariç, arazi, mevcut bina veya gayrimenkullerin veya 
bunlarla ilişkili hakların herhangi bir finansal yolla edinilmesi veya 
kiralanması.

(2 ) Yayın kuruluşları tarafından yayın amaçlı program materyallerinin 
edinilmesi, geliştirilmesi. prodüksiyonu ve)ra müşterek 
prodüksiyonu ve yayın süresiyle ilişkili alımlar.

(3) Tahkim veuzlaştum a hizmetleri.
(4) Menkul kıymet ve diğer finansal araçların ihraç edilmesi, satılması, 

alınması veya devredilmesiyle bağlantılı mali hizmetler, özellikle 
para veya sermaye -artırımı için idareler tarafından yapılan işlemler 
ve Merkez Bankasının sağladığı hizmetler.

(-5) İstihdam sözleşmeleri.
(6 ) Temin edilen hizmet karşılığının tamamen ihale makamı tarafından

karşılanması koşuluyla, lceııdi faaliyetlerini yürütmek üzere 
faydaları münhasıran idareye ait olan hizmetler hariç olmak üzere 
verilen araştırma ve geliştirme hizmetleri.

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İhalenin Bölünmesi, Kamu İhalelerinin Değeri, İhale Usulleri,

Doğrudan Ahm ve Çerçeve Anlaşması Kuralları

18. (1) İhale makamları gerekli gördüğü hallerde ihaleyi parçalara
bölebilir. Her bir parça ayrı ihale edilebilir ve ihale katılımcısı bir 
veya daha fazla parça için teldif sunabilir. Her halükarda ihale bir 
parçanın tamamını içerir.

(2) İhale makamları, bu Yasanın uygulanmasından kaçınmak veya
ihale konusu işin değerini bu Yasada belirlenen eşik değerlerin 
altına düşürmek amacıyla ihaleyi kısımlara bölemezler.

19. , (1) Bir kamu ihalesinin tahmini değeri, ihale makamı tarafından
hesaplanan KDV hariç toplam tutardır. Bu toplam tutar, ihtiyati 
haklar ve ihalenin yenilenmesi durumunda öngörülen maliyetlerin 
toplanmasıyla elde edilen tahmini ihale değeridir. İhale makamının 
ihale katılımcılarına ödül veya ödeme verdiği durumlarda, söz 
konusu ödül veya ödeme tatarı tahmini ihale değerine eklenir.

(2) Çerçeve anlaşması için anlaşma değeri, çerçeve anlaşmasında 
tamamlanması öngörülen işin KDV hariç tahmini toplam maliyet 
değeridir. Tasarlanan yapım işi veya hizmet veya mal alnın, ayrı 
ayrı, parçalar şeklinde ihale edilmişse ilgili parçaların tümünün 
toplam tahmini değeri dikkate alınır.

(3) İhalenin belirlenen tahmini değeri, bu Yasanın 41’inci maddesi 
uyarınca ihale duyurusunun gönderildiği tarihte geçerli olur. İhale

. , makamı, sözkonusu kamu ihalesi için a3'nlmış toplam talimini,
değeri, ihale duyurusunda ve şartnamede açıklar.



(4) İhale m akamları hiçbir malın, hizm etin veya yapım  işinin ihale 
sürecini yapay olarak bölemez veya bu Yasanın uygulanmasından 
kaçınm ak amacıyla talimini ihale değerini hesaplarken düşük değer 
gösterecek yöntemler uygulayamaz.

(5) Yapım işlerinde tahmini değer hesaplanırken, konu ile ilgili teknik 
dairelerin bağlı bulunduğu Bakanlıklar tarafından yayımlanan, 
inşaat türlerine göre m 2 birim fiyatları ve/veya im alat çeşidine göre 
birim fiyatları ve/veya inşaat birim fiyatlarına esas alman işçilik ve 
gereç rayiç cetvelleri kullanılır.

(6 ) Tasarlanan bir yapım işinin veya hizm et aliminin veya benzer türde 
malzemelerin aliminin ayıı parçalar halinde ve aynı anda ihale 
edildiği durumda, ilgili tüm parçaların toplam  tahmini değeri 
ihalenin toplam  tahmini değeridir. Söz konusu parçaların toplam 
tahm ini değeri bu Yasanın 24!üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasında 
belirtilen değerlere eşit veya bu  değerlerin üzerindeyse, ihalenin 
her b ir parçası ayrı ihale edilir.

(7) Konusu, malların finansal kiralaması (leasing’i), kiraya verilmesi 
veya, taksitlere bölerek mal alınması olan kam u ihalelerinin talimini 
değeri:
(A) Belirli süreli kamu ihaleleri için, ihale konusu işin  öngörülen 

tam alanm a süresi çerçevesinde hesaplanan talimini toplam 
maliyettir.

(B) Belirli bir- süresi olmayan veya süresi belirlenemeyen ihaleler 
için aylık tahmini toplam m aliyet tutarının 48 (kırk selciz) ile 
çarpılması suretiyle ortaya çıkan rakamdır.

(8 ) K onusu düzenli veya belirli süreler arasında yenilenen mal ve 
hizm et alımı olan kamu ihalelerinin tahmini değeri:
(A) Geride bırakılan 12 (oıı İlci) aylılc süre zarfında 

gerçekleştirilen ilgili ahıııın toplam  gerçek değeri veya ihale 
makamının aynı tür işler için son yıllık bütçesinden ard arda 
yaptığı tüm  ahmlarm toplam gerçek değeridir; •

(B) İlle ihaleyi takiben 12 ((on İlci) aylık süre içinde ortaya 
çıkacak miktar ve maliyete dair diğer değişiklikler ihalenin 
tahm ini değerine eüd edebilir.

(C) İlk teslimattan sonraki 12 (on İlci) aylık süre içinde veya ille 
teslim atın üzerinden 12 (on İlci) aydan uzun bir süre 
geçmişse, o mali yıl içinde ardarda yapılan ihalelerin toplam 
tahmini değeri alınır.

(9) Herhangi bir kamu ihalesinin tahm ini değerini hesaplarken 
seçilecek yöntem söz konusu ihaleyi bu  Y asa kapsamından çıkarma 
niyetiyle seçilemez.

(10) (A) Konusu aşağıdaki hizmet türleri olan kam u ihalelerinde 
talimini ihale değeri hizmetlere haiz ödenecek primleri, 
harçları, komisyonları, faiz, ve diğer ödeme türlerim  de içerir:

(a) Sigorta hizmetleri.
(b) Bankacılık ve diğer finansal hizmetler.
(c) Tasarım ihaleleri.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde açıklanan hizm et alımı ihalelerinde 
toplam  hizmet miktarının belirtilm ediği durumlarda:

(a) Sabit süreli ihalelerde eğer söz konusu şiire 48 (kırk 
seldz) aydan az veya 48 (lcırlc seldz) aya eşitse; tüm 
dönem için öngörülen toplam  maliyet talimini ihale
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Kamu İhale 
Usulleri

Açık Usul ve 
Kısıtlı Usul

Pazarlık Usulü

değeridir.
(b) Sabit süreli olmayan veya süresi 48 (kirle sekiz) aydan 

fazla olan ihaleler için aylık maliyet tutarının 48 (kırk 
seldz) ile çarpılması suretiyle elde edilen rakam tahmini 
ihale değeridir.

2 0 . İhale komisyonları mal alımı, hizmet alımı ve yapnn işleriyle ilgili kamu
ihalelerim gerçekleştirmek için aşağıdaki usulleri uygular:

(1) Açık usul.
(2) Kısıtlı usul.
(3) Pazarlık usulü.
(4) Rekabetçi diyalog usulü.

21. (1) Açık usul, isteyen herhangi bir iktisadi işletmenin teklif
sunabileceği usul olup tek aşamada gerçekleştirilir.

(2) Kısıtlı usul, herhangi bir iktisadi işletmenin katılmak için talepte 
bulunabileceği ancak, }?alnızca ihale komisyonları tarafından davet 
edilenlerin teklif sunabilecekleri usul olup ihale komisyonları 
kısıtlı usulü aşağıda açıklanan iki aşamada yürütül"
(A) İhale komisyonları, ihale katılımcılarını, bu Yasa ve şartname 

kuralları uyarınca belirlenen seçme kriterleri temelinde 
değerlendir ve bir kısa liste oluşturur.

(B) İhale komisyonları, kısa listeye kalan katılımcılar taralından 
sunulan teklifleri değerlendirir.

2 2 . (1) İhale komisyonları, aşağıda açıklanan koşulların mevcut olması
durumunda bir kamu ihalesini sonuçlandırmak için pazarlık usulü 
ile ihale yapılabilir:
(A) Başlangıçta belirtilen ihale koşullarının değiştirilmemesi 

koşuluyla açık veya kısıtlı usulün uygulanmasıyla 
gerçekleştirilen bir kamu ihalesine hiç bir teklif verilmemişse 
veya uygun teklif verilmemişse.

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

(C) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve 
seri üretime konu olmayan nitelikte olması halinde.

(Ç) Tahmini değeri, aylık brüt asgari ücretin 100 (yüz) katma 
kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet abralarında.

(2 ) İhale komisyonları, pazarlık usulü sürecinde sunulan teklifleri ihale 
duyurusunda, ihale dokümanlarında ve varsa ek dokümanlardaki 
gerekliliklere uygun hale getirebilmek amacıyla ihale 
katılımcılarıyla pazarlık eder ve bu Yasanın 74’üncü maddesi 
uyarınca en iyi teklifi bulmaya çalışır.

(3) İhale komisyonları, söz konusu pazarlık esnasında, tüm ihale 
katılımcılarına karşı eşit muamelede bulunur ve bazı ihale 
katılımcılarının diğerleri üzerinde avantaj sağlamasma olanak 
tanıyabilecek türde ve ayrancılık sayılabilecek düzeyde herhangi 
bir bilgi sağlayamaz. •
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Rekabetçi
Diyalog

(4) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkranın (A) ve (C) bentlerine göre yapılacak 
ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değeri endiıme kriterlerine 
göre yeterliliği tespit edilen katılımcılar, öncelikle ihale konusu işin 
teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı 
içermeyen ille tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarım en uygun 
şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde, ihale 
komisyonları her bir katılımcı ile görüşür. Teknik görüşmeler 
sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek 
katılımcılardan, gözden geçirilerek şartlan netleştirilmiş teknik 
şartnameye dayalı olarale fiyat tekliflerini de içerecek şekilde 
tekliflerini vermeleri istenir.

(5) Yukarıdaki ( l ) ’inci fikrenin (B) ve (Ç) bentlerinde belirtilen 
hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde 
en az 3 (üç) katılımcı davet edilerek, yeterlilik belgelerim ve fiyat 
tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(6 ) Pazarlık usulünün kullanılacağı durumlarda en az 3 (üç) teklif 
alınması zorunludur.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ille fiyat tekliflerini 
aşmamak üzere, katılımcılardan ihale kararma esas olacak son 
yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandmlır.

23. (1) Özellikle karma içerikli (konusu mal ve hizmet alımı ile yapım
işlerinin, birlikte olduğu) ihaleler söz konusu olduğunda; ihale 
komisyonları tarafından açık usul veya kısıtlı usulün ihalenin 
sonuçlandırılmasına imkan vermeyeceğinin değerlendirildiği 
hallerde; veya ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım 
işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve 
mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi halinde; 
bu madde uyarınca rekabetçi diyalog usulü kullanılabilir.

(2 ) İhale komisyonları, ihtiyaç ve gereksinimlerini belirttikleri bir ihale 
duyurusu yayınlar ve söz konusu ihtiyaç ve gereksinimleri söz 
konusu duyuruda ve/veya açıklayıcı bir belgede belirtir.

(3) İhale komisyonları, bu Yasanın 58’iııci, 59’uncu, 60’mcı ve 61 ’inci 
maddelerinin ilgili hükümleri uyarınca seçilmiş olan katılımcılarla, 
ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun olan araçları belirlemek ve 
tanımlamak amacı ile bir diyalog başlatır. Bu diyalog sırasında, 
katılımcılara fiyat veya ödemelerle ilgili bilgi verilir ve 
katılımcılarla, şartnamenin unsurları tartışılabilir.

(4) Diyalog sırasında ihale komisyonları, tüm  katılımcılara eşit 
muamele edilmesini garanti eder. Özellikle bazı katılımcılara, diğer 
katılımcılar karşısında avantaj sağlayacak ayrımcı nitelikli 
bilgilerin verilmesinden kaçınır. İhale komisyonları, diyaloga taraf 
olan bir katılımcının önerdiği çözümü veya verdiği gizli bilgileri, 
ilgili katılımcının rızası olmaksızın diğer katılımcılarla paylaşamaz.

(5) İhale komisyonları, diyalog aşamasında tartışılan çözümlerin 
sayısını azaltmak amacıyla, ihale duyurusu veya açıklayıcı belgede 
belirtilen ihale sonuçlandırma kriterlerini uygulayarak, söz konusu 
usulü birbirini izleyen aşamalar halinde gerçeldeştirebilirier. Bu 
seçeneğin kullanılma olasılığı, ihale duyurusunda veya açıklayıcı 
belgede belirtilir.
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(6) İhale komisyonları, gerekirse karşılaştırma yaptıktan sonra 
gereksinimlerim karşılayabilecek olan çözüm veya çözümleri 
bulana kadar bu diyalogu devam ettirirler.

(7) İhale komisyonları, diyalogun sonuçlandığım ilan ettikten ve 
katılımcıları durumdan haberdar ettikten soma, diyalog sırasında 
sunulan ve belirlenen çözüm veya çözümler esasında 
katılımcılardan son tekliflerini sunmalarım ister. Söz konusu 
tekliflerde projenin ifası için gerekli olan ve talep edilen unsurların 
tamamı yer alır. İhale komisyonlarının talebi üzerine söz konusu 
tekliflere açıldık kazandırılabilir, daha net olmaları sağlamı- ves'a 
gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Ancak söz konusu açıklamalar, düzenlemeler, ayarlamalar 
veya verilen ek bilgiler, rekabeti engelleyici veya ayrımcı nitelikte 
olacak şekilde teklifin veya teklif çağrısının temel özelliklerine 
değişiklikler getiremez.

(8) İhale komisyonları, ihale duyurusu veya açıklayıcı belgelerde 
belirtilen ihale sonuçlandırma kriterleri çerçevesinde alman 
teklifleri değerlendirerek bu Yasanın 74’üncü maddesi uyarınca 
ekonomik olarak en avantajlı teklifi seçer. Bu seçimi yaparken, 
ekonomik olarak en avantajlı teklifi sunan katılımcıdan, teklif 
içeriğine açıklama getirmesi veya teklifte belirttiği taahhütleri teyit 
etmesi istenebilir.

Ancak bu durumun, teklif veya teldif çağırışında esaslı 
değişikliklere yol açmaması ve rekabeti bozucu ya da ayrımcı 
nitelikli bir etki yaratmaması gerekir.

24. (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilan yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın ihale makamınca doğrudan alım yapılabilir:
(A) Bu Yasa kapsamındaki idarelerin, tahmini değeri KDV hariç 

aylık brüt asgari ücretin 10 (on) katım aşmayan mal ve/veya 
hizmet ahmları ile talimini değeri KDV hariç aylık brüt asgari 
ücretin 20  (yirmi) katını aşmayan ve konu Ue ilgili teknik 
daireler tarafından onaylanan yapım işleri.

(B) İhtiyacın sadece tek bir gerçek veya tüzel tek kişi tarafından 
karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde.

(C) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 
standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve 
hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve 
toplam süreleri 3 (üç) yılı geçmeyecek sözleşmelerle ille alım 
yapılan gerçek veya tüzel ldşiden alınması halinde.

(Ç) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan 
dolayı stoldanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda 
kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan 
ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya 
göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, 
test ve tetkik sarf malzemeleri almaları.

Ancak bu bend kuralları uyarınca yapılacak doğrudan 
alım, KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 50 (elli) katım 
aşamaz.

(D) Uluslararası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen 
u)Tişmazlıldarla ilgili davalarda, bu Yasa kapsamındaki 
idareleri temsil ve savunmak üzere yerli veya yabancı uyruklu
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Çerçeve
Anlaşması

İhale
Dokümanlarının
İçeriği

avukatlardan yapılacak hizmet alımlaıı.
(E) Seçim ve halk oylaması dönemlerinde Yüksek Seçim 

Kurulunun ihtiyacı için yapılacak oy pusulası kağıdı alımı, oy 
pusulası basımı ile seçimlere yönelik her türlü seçim 
malzemelerinin alımı.

(F) Bir işin başlangıcında yapılan sözleşmede yer almayan, ancak 
öngöriilemeyen koşullar nedeniyle ilgili yapım işlerinin veya 
hizmetlerin ifası için gerekli hale gelen ve maliyeti başta 
yapılan keşif tarihindeki birim fiyatlar esas alınmak koşuluyla 
sözleşme değerinin %20 (Yüzde yirmi)’sinden fazla olmayan 
ilave yapım işleri veya hizmetlerin gerçekleşmesi için 
aşağıdaki koşullara bağlı kalınarak:

(a) İhalenin söz konusu yapmı işlerim yürüten veya 
hizmetleri veren iktisadi işletmeye verilmesi koşuluyla,

(b) İlave yapım işi veya hizmetler ihale makamına teknik 
veya ekonomik aksilik çıkarmadan başlangıçtaki 
sözleşmeden ayrılamazsa,

(c) İlave yapım işi veya hizmetler başlangıçtaki 
sözleşmeden aynlabilse de, başlangıçtaki projede 
öngörülen yapım işi veya hizmet aliminin eksiksiz 
tamamlanması için kesinlikle gerekliyse,

ek iş kapsamında verilen işler.
(2 ) İhale makamları, sonuçlandırdıkları doğrudan alımlarla ilgili 

bilgileri kendi internet sitelerinden yayınlar.
(3) İhale makamları, yaptıkları doğrudan alımlarla ilgili yıllık bir 

raporu her yıl en geç 31 Ocak tarihine kadar Merkezi İhale 
Komisyonuna sunar.

25. (1) İhale makamları, çerçeve anlaşmalarının akdedilebilmesi için bu
Yasada belirtilen usul ve kuralları uygular.

(2 ) İhale komisyonları, çerçeve anlaşması yapılacak katılımcı veya 
katılımcıları bu Yasanın 74’üncü maddesinde belirtilen ihale 
sonuçlandırma kriterlerine göre seçer.

(3) Çerçeve anlaşmasının süresi 4 (dört) yılı aşamaz.
(4) İhale makamları bu Yasada izin verilen hallerin dışmda veya 

rekabeti engelleyecek, kısıtlayacak veya bozacak şekilde bir 
çerçeve anlaşması yapamaz.

BEŞİNCİ KISIM
İhale Dokümanları

26. (1) İhale dokümanları asgari olarak aşağıda belirtilen bilgileri içerir:
(A) İhale makamının ismi veya unvanı ve ihale makamıyla ilgili 

genel bilgi, adresi, telefon numarası, faks numarası, 
elektronik posta adresi, ihale yetkilisinin ve temas edilecek 
kişilerin bilgileri, iletişim yöntemleri, varsa internet sitesi.

(B) İhalede kullanılması gereken dille ilgili koşul.
(C) İhale miktarı, malların, hizmetlerin veya yapım işinin tanımı, 

. kamu ihalesinin konusu hakkında açıklama.
(Ç) Varsa ihalenin ayrılmış olduğu parçalar.
(D) İhale sürecine katılmak içiıı gerekli olan koşullar ve ihale 

katılımcılarının seçim ¡biterlerini karşıladıklarının
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İhale
Dokümanlarının 
Yayınlanması ve 
Temini

Şartnameler

belirlenmesine yönelik sunmaları gereken belgeler.
(E) Zorunlu uyulacak zaman tahditleri halikında talimatlar.
(F) Seçilen ihale sonuçlandırma usulünde çerçeve anlaşmasının 

öngörülüp görülmediği.
(G) Denetim ve kalite kontrolün yapılış esasları, sözleşmenin 

yürütülmesiyle ilgili zaman sının, nerede uygulanacağı veya 
malların nereye teslim edileceği ve ihale konusuna göre varsa 
diğer teknik özellikler.

(Ğ) Varsa alt kriterler dahil ihale sonuçlandırma kriterleri.
(H) Alt yüklenici kullanımıyla ilgili koşullar.
(I) îhale anlaşmazlıklarına çözüm arama usulleri ile ilgili 

açıklama.
(İ) İhale değrelendiıme yöntemi. .
(J) Sözleşme taslağı.

(2) İhale dokümanları, ihale konusuna göre teklifin hazırlanabilmesi 
için gerekli başka unsurları da içerebilir.

(3) îhale makamları, ihale dokümanlarının her bir sayfasnn sıra 
sayısıyla numaralandırır ve ihale dokümanlarındaki toplam sayfa 
sayısını da belirtir.

27. (1) İhale dokümanları, ihale makamının internet sitesinde yayınlanır.
Bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) 
bendlerinde yer alan ihale makamları için internet sitesinde 
yayınlama işini Merkezi İhale Komisyonu yapar.

(2 ) İhale makamı, katılımcı adayı iktisadi işletmelerin veya teklif 
sunmak üzere davet edilen adayların talebi üzerine, ihale 
dokümanlarına doğrudan ve tam erişimin sağlanması amacıyla, bu 
Yasanın 41’ inci maddesi uyarınca yayınlanan ihale duyurusunda 
belirtilen şekilde, ihale dokümanlarının kağıt nüshasını veya 
elektronik bir kopyasmı katılımcı adaylarına sağlar.

(3) îhale makamı, ihale dokümanlarının İcağıt nüshasmm basmı 
maliyetini ve ihale duyurularının yayın masrafını karşılayacak bir 
ücret belirlemişse, katılımcı adayları, bu ücreti yatırdıktan soma 
ihale dokümanlarım temin eder.

28. İhale şartnameleri, aşağıda belirtilen idari ve teknik özellikler ve kullanılan 
teknik ifadeler uyarınca hazırlanır:

(1) Konusu yapım işi olan kamu ihaleleri için haznianan bir 
şartnamede; çevre performans düzeyi, engelliler için giriş 
platformu dahil tüm ihtiyaçlara göre tasarım ve uygunluk 
değerlendirmesi, performans kriterleri, güvenlik unsurları, 
tehlikelerin değerlendirildiği ve önlemlerin belirlendiği risk 
değrelendirme raporu, boyut, kalite güvence prosedürleri, 
terminoloji, paketleme, işaretleme ve etiketleme, üretim süreçleri 
ve uygulanan diğer yöntemler, tasarım, maliyet belirleme, işin test 
edilmesi, denetim usulleri ve yapım işlerine dair kabul koşulları, 
inşaat metotları veya teknikleri, ihale makamının tamamlanmış 
işlerle ve kullanılan malzeme veya parçalarla ilgili genel ve özel 
kurallar altında tanımlayabileceği tüm  diğer teknik şartlar belirtilir.
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(2) Konusu hizmet ve mal alıııu olan lcamu ihaleleri için hazırlanan bir 

şartnamede; ihtiyaca göre, belli bir ürün veya hizmetin sahip 
olması gereken kalite düzeyi, çevre performans düzeyi, engelliler 
için giriş platformu dahil tüm  ihtiyaçlara yönelik tasarım ve 
uygunluk değerlendirmesi, performansı, ürün kullanım ı ve 
güverdiğe dair unsurlar, boyut, ürünün satış ismi de dahil ürünlerle 
ilgili gereklilikler, terminoloji, işin test edilmesi, paketleme, 
işaretleme ve etiketleme, kullanıcı için talimatlar, üretim  süreçleri 
ve metotları ile uygunluk değerlendirme prosedürleri belirtilir.

(3) Şartnameler, ihale dokümanlarında veya ihale duyurusunda veya ek 
belgelerde yer alır.

(4) Gereldi görüldüğü hallerde, şartnameler engellilerin erişimini 
sağlayan ve bütün kullanıcılara hitap edebilen bir tasarım  anlayışı 
dikkate alınarak hazırlanır.

(5) Şartnameler, ihalelere eşit erişimi temin eder ve kam u ihale 
sürecinde rekabeti bozucu engeller yaratamaz.

(6 ) İhale şartnameleri, yukarıdaki ( l ) ’iııci ve (2 )’inci fıkralarda 
belirtilen teknik özelliklere ve teknik ifadelere açıldık getirecek 
şekilde hazırlanır ve ihale katılımcılarının ihale konusunu 
anlayabilmelerini ve ihale komisyonlarının da ihaleleri 
sonuçlandırabilmelerini sağlayacak ölçüde açık ifade edilir. İdari 
şartnameler ise M erkezi İhale Komisyonu tarafından standart 
olarak hazırlanır. Bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının
(A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan daireler, kurum ve kuruluşlar 
idari şartnameleri M erkezi İhale Komisyonundan aln1. Teknik 
şartnameler bu Yasa kurallarına uygun olarak ihale makamları 
tarafından hazırlanır.

(7) İhale katılımcılarının tedarik edilecek mallar, verilecek hizmetler 
ve yapı işleri için üretici tarafından verilen bir teknik dosya veya 
yetkili bir kurumdan tem in edilen bir test raporu gibi uygun araçlar 
kullanarak önerdiği çözümler, yukarıdaki ( l ) ’iııci ve (2 )’inci 
fıkraları uyarınca teknik şartnamede ihale makamlarınca talep 
edilen performans ve işlevsel gerekliliklerin tamamını karşılar 
nitelikte olması halinde ihale makamları ihale edilen mal veya 
hizmetleri veya yapı işini, ihale konusu şartnameye uymadığı 
gerekçesiyle reddedemez.

(8) İhalenin konusu gerektirmediği sürece teknik şartnameler, belli bir 
işletme veya ürünü desteldeyecek veya devreden çıkaracak şekilde, 
belirli bir markaya veya kaynağa A'eya belirli bir sürece, ticari 
markalara, patentlere, türlere veya-belirli bir menşee veya üretime 
atıfta bulunmaz, Bu türden bir atıfta bulunulmasına, yalnızca bu 
maddedeki hükümler uyarınca ihale konusunun kesin ve anlaşılır 
bir şeldlde tanımlanmasının mümkün olmadığı istisna hallerde iziıı 
verilebilir. Söz konusu atıf “muadili veya eşdeğeri” kelimelerini 
içerir.

(9) İhalenin açık olduğu sürenin ille 1/3’lüle (üçte birlik) bölümünde 
şartnameler, ihale katılım cılarının veya katılımcı adaylarının ihale 
makamına yazılı talebi üzerine yeniden gözden geçirilerek mevcut 
ihale katılım cılannm haklarına zarar vermeyecek şekilde 
değiştirilebilir ve/veya düzenlenebilir.
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İhale 29. Katılımcı adayları, tekliflerinin sunulması için tanınan sürenin bitiminden 6
Dokümanları ile (altı) iş günü öncesine kadar ihale makamından, ihale dokümanlarıyla ilgili
İlgili Açıklamalar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talep üzerine ihale makamı, ihale tekliflerini

hazırlamaya yetecek makul süre tanıyarak, ihale dokümanlarını almış olan tüm 
katılımcı adaylarına yazılı açıklama yapar ve bu açıklamalar ihale 
makamlarının internet sitesinde yayınlanır. Bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin
( l) ’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) bendlerinde yer alan ihale makamları için 
internet sitesinde yayınlama işini Merkezi İhale Komisyonu jrapar.

İhale 30. (1) Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
Dokümanlarında etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin ihale
Değişiklikler makamınca tespit edilmesi veya katılımcılar taralından yazılı

olarak bildirilmesi halleri dışında, ihale dokümanında değişiklik 
yapılmaz.

. (2 ) İhale makamları, ihale dokümanlarım alan tüm iktisadi işletmelere 
bütün değişiklik ve düzeltmeleri, ihale teklifi sunmak için tanınmış 
olan sürenin bitiminden 6  (altı) iş günü öncesine kadar, ücretsiz 
olarak gönderir ve tüm değişildik ve düzenlemeleri internet 
sitesinde yeniden yayınlar.

(3) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek 
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale komisyonları, ihale talihini 
bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 (on) iş günü süreyle 
erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı saülmasına ve 
teklif alınmasına devam edilir.

(4) Değişildik halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan 
katılımcılara, teklifini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı 
tanınır.

(5) İhale dokümanlarında önemli eksiklik veya hataların olduğu fark 
edilrse, ihale komisyonları, ihale sonuçlandırma usulünün tümünü 
iptal edebilir veya İhaleyi tekrar edebilir.

Geçici Teminat 31. (1) İhale makamı, ihale katılımcılarmdaıı, süresi 45 (farlc beş) günden
Mektubu az olmamak üzere, banka garantisi veya ihale makamının

göstereceği hesaba yatırdan para karşılığında alman makbuzun 
ibraz edilmesi yoluyla geçici teminat sağlamalarım ister.

(2) Böyle bir tem inata isteneceği ihale dokümanlarında veya ihale 
duyurularında belirtilir.

(3) Geçici tem inata orijinali ihale teklifiyle beraber sunulur.

Kesin Teminat 32. (1) İhale makamı, yükleniciden banka garantisi olarak kesin teminat
Mektubu mektubu sunmasını ister.

(2) Kesin teminat mektubu, kamu ihale sözleşmesi değerinin %5 
(yüzde beş)’inden az olamaz.

(3) Kesin teminat mektubu, en az kamu ihale sözleşmesinin süresi 
boyunca geçerli olur.

(4) Kamu ihale sözleşmesinin uzatılması veya ihale değerinin 
yükseltilmesi sözlconusu olduğunda, ihale makamı yükleniciden 
kesin teminat mektubunun uzatılmasını veya teminat değerinin 
artırılmasını isteyebilir.

(5) Kesin teminat mektubu, sözleşmeden doğan yükümlülükler, 
tümüyle yerine getirildikten ve varsa garanti süresi sona erdikten 
sonra 10 (on) iş günü içinde yâikleniciye iade edilir.
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ALTINCI K IS M  
İhale Sürecine Katılıma İlişkin Kurallar

33. Bu Yasanın 14’üncü maddesindeki kurallara uymak koşulu ile her iktisadi 
işletme tek başına veya bu Yasanın 34’üncü maddesi uyarınca kurulmuş olan 
bir iktisadi işletmeler grubunun üyesi olarak, herhangi bir ihale sürecine 
katılabilir.

34. (1) Tüm iktisadi işletmeler, ihale makamı karşısında sınırsız
mesuliyete sahip olmaları koşuluyla tek başına veya iktisadi 
işletmeler grubunun üyesi olarak ihale teldifı sunabilir.

(2 ) İhalelere teldif verebilmek veya katılmak üzere talepte bulunmak 
için iktisadi işletme gruplarından ayrı bir tüzel kişilik oluşturmaları 
istenmez.

(3) Grup oluşturacak iktisadi işletmeler, ihaleyi kazanmaları halinde 
sözleşmenin yerhıe getirilmesinde her bilinin üstleneceği ihale 
konusu yükümlülüğü belirten yazılı bir beyanı mizalar ve ihale 
makamına sunar.

(4) İhale konusu işiıı niteliğine özgü bir durumdan ötürü sözlconusu 
işin tatmin edici bir şeldlde yürütülmesi için gerek duyulması 
halinde, ihale makamları, ihaleyi kazanan iktisadi işletmeler 
grubundan, Rekabet Yasasma ayları olmayacak şeldlde. hukuki bir 
belgeyle bağlayıcı bir hukuki 3rapıya dönüşmelerini isteyebilir. Bu 
hukuki belge, ihalenin kapsamına atfen, ilgili sözleşmenin 
yürütülebilmesi amacıyla sözleşme süresi boyunca her bir iktisadi 
işletmenin gerçekleştireceği görevleri ve faaliyetleri belirtir.

(5) Gruptaki her bir iktisadi işletme, bu Yasanın 55’inci, 56’ncı ve 
57’nci maddelerdeki hükümlere uyar. Yukarıdaki fıkralarda 
belirtilmiş olan gerekliliklerden birinin 3'erine getirilmemesi 
halinde tüm  grup ihale sürecinden çıkarılır.

35. (1) Her ihale katılımcısı aynı ihale sürecine katılmak veya teldif
vermek amacıyla tek bir katılım isteğinde bulunur.

(2) Tele başma veya başka iktisadi işletmeler ile bir grup içinde ihaleye 
katılımın söz konusu olduğu hallerde, grupta yer alan bir iktisadi 
işletme alt yüklenici olarak gösterilen şirketin bir kısım hissesine 
sahipse, sözlconusu iktisadi işletmenin veya grubunun ihaleye 
katılım talebi geri çevrilir.

(3), Tek başma veya grup olarak yapılan ihale katılım talebi 
çerçevesinde veya sunulan bir teklifte, grubu oluşturan bir iktisadi 
işletme alt yüklenici görevi yapamaz.

(4) flıaleye katılım talebi bulunmayan veya ihaleye teldif sunmayan 
herhangi bir iktisadi işletme alt yüklenici olarak birden fazla ihale 
teklifine dahil olabilir.

36. İhale makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerinin 
hazırlanması, ihale komisyonlarının ihaleye katılım taleplerinin 
değerlendirilmesi veya tekliflerin değerlendirilmesi sürecine dahil olan veya 
yardımcı olan kişiler ve ihale makamında veya ihale komisyonlarında sorumlu 
pozisyonunda olan kişiler; ihale katılımcısı, alt yüklenici veya ihale katılımcısı 
grubunun bir üyesi olamazlar.
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Duyuru ve Form 
Çeşitleri

Ortak İhale 
Terminolojisi

İhale Sürecinin 
Başlatılmasıyla 
İlgili Karar

Ön Bilgi 
Duyurusu

YEDİNCİ KISIM 
Duyurular, İletişimle İlgili Kurallar ve İhale Raporları

37. (1) İhale makamları ve bu Yasanın 4’üncü maddesinin ( l ) ’inci
filcrasınm (A), (B) ve (C) bendlerinde yer alan ihale makamları için 
Merkezi İhale Komisyonu, her türlü ihale ve çerçeve 
anlaşmalarında, ön bilgi duyurularını, ihalenin kime verileceğinin 
belirlenmesinde uygulanacak usulü, ihalenin kime verildiğine dair 
duyurulan ve herhangi bir iptal kararım yayınlayarak şeffaflık 
temin ederler.

(2) Duyurular, Merkezi İhale Komisyonunun belirleyeceği şekilde ve 
standart formlar çerçevesinde tüm asgari bilgileri ve ihale 
makamıma gerekli göreceği başka bilgileri de içerir.

38. İhale makamları ve ihale komisyonları, bir ihale veya çerçeve anlaşmasının 
konusunun net olarak belirlenmesi amacıyla bu Yasa uyarınca yapılan 
duyurularda, Ortak İhale Terminolojisinde açıklanan, kod sistemini kullanır.

39. (1) İhale makamlarının bir ihale sürecinin başlatılması ve yürütülmesi
ile ilgili aldığı yazılı karar aşağıdaki bilgileri içerir:
(A) İhale makamının isini, adresi, telefon ve faks numarası, ilgili 

kamu ihalesinin referans numarası;
(B) İhalenin konusu, ihale usulü ve alım usulünün hayata 

geçirilmesi için gereken süre.
(C) İhalenin tahmini değeri.
(Ç) Kamu ihalesi için ayrılan bütçenin kaynağı ve sözleşme 

yükümlülükleri için ödeme koşullan ve yöntemi.
(D) Söz konusu kamu ihalesinin ön bilgi duymuşuna dahil 

edildiğine dair kaıııt.
(E) İhale makamının seçilen ihale usulünün yürütülmesi için 

gerekli gördüğü diğer bilgiler ve bu bilgilerle ilgili 
açıklamalar.

(2) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) 
bendlerinde yer alan ihale makamları, yukarıdaki ( l ) ’inci fıkrada 
sözü edilen k aram  bir nüshasını Merkezi İhale Komisyonuna 
gönderir.

40. (1) İhale makamları, internet sitelerinde 3?apacakları bir ön bilgi
duyurusu ile aşağıdaki bilgileri açıklar:
(A) Gelecek 12 (on iki) aylık süre zarfında ihale veya çerçeve

anlaşması yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen
toplam tahmini değeri KDV hariç 200,000.- (İlci Yüz Bin) 
Türk Lirası veya üzerinde olan ve ürün grubuna göre 
kategorize edilmiş mal ahmlan.

(B) Gelecek 12 (on iki) aylık süre zarfında ihale veya çerçeve
anlaşması yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen
toplam tahinini değeri KDV hariç 200,000 (iki yüz bin) TL 
veya üzerinde olan hizmet alımları.

(C) Gelecek 12 (on iki) aylık süre zarfında ihale veya çerçeve
anlaşması yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen
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İhale Duyurusu

İhalenin Kime 
Verildiğine Dair 
Duyuru

Zorunlu Olmayan 
Duyuru

İletişimle İlgili 
Kurallar

yapım işleri ve varsa bu yapım işlerinin teknilc özellikleri.
(2) Bu Yasanın 37’nci maddesi uyarmca belirtilen forma göre 

tasarlanan ön bilgi duyurusu, ihale makamlarının internet 
sitelerinde yayınlattır. Bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’iııci 
fıkrasının (A). (B) ve (C) bendlerinde yer alan ihale makamlan, ön 
bilgi du3'urusunu, yayınlanması için Merkezi İhale Komisyonuna 
gönderir.

(3) Ön bilgi duyurusu yalnızca ihale makamının bu Yasanın Sekizinci
Kısmı uyarmca ihale tekliflerinin alınması için tanınan süreyi 
kısaltma hakkını kullandığı hallerde zorunlu olur. j

(4) Bu madde ihale duyurusu önceden yayınlanmadan yapılan .pazarlık 
usulü için uygulanmaz.

41. (1) İhale makamları açık, kısıtlı, pazarlık veya rekabetçi diyalog usulü
uyarmca ihale düzenlemek veya çerçeve anlaşması yapmak 
istediklerini bir ihale duyurusuyla bildirirler.

(2) İhale duyuruları veya bu Yasanın 37’nci maddesi uyarmca 
belirtilmiş olan formlar, eş zamanlı olarak hem ihale makamının 
internet sitesinde hem de yerel iki gazetede 1 (bir) gün süre ile 
yayınlanmak üzere gönderilir.

(3) İhale duyurusu internette ve yerel iki gazetede yayınlanmak üzere 
eş zamanlı olarak gönderilmemişse, tekliflerin verilmesi için 
konulan süre ihale duyurusunun yerel ild gazetede yayınlandığı gün 
başlar.

(4) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkradaki duyuru ve (2)’nci fıkradaki yayınlama 
işlerini, bu Yasanın 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fikrasmuı (A), (B) 
ve (C) bendlerinde yer alan ihale makamları için Merkezi İhale 
Komisyonu yapar.

42. İhale makamı, sonuçlanan ihalelere ilişkin kararını 3 (üç) iş günü içerisinde 
ve en az 60 (altmış) gün süreyle internet sitesinde yayınlar. 60 (altmış) günün 
somasında, duyurular, internet sitesinin herkesçe erişilebilir bir bölümünde 
arşivleııir. Bu Yasanın 4’üııcti maddesinin ( l ) ’iııci filcı-asının (A), (B) ve (C) 
bendlerinde yer alan ihale makamları için internet sitesinde yayınlama işini 
Merkezi İİıale Komisyonu yapar.

43. Doğrudan alım dujnırularımn yayınlanması zorunlu olmayıp ihale 
makamları doğrudan alım ile ilgili duyuruları yayınlayıp yayınlamama 
konusunda karar alma hakkına sahiptir.

44. (1) Bu Yasada bahsi geçen her türlü talep, bilgi, duyum ve diğer
dokümanlar yazılı olarak iletilir.

(2) İhale makamının ve ihale komisyonlarının yapacağı seçim 
doğrultusunda bu Yasada belirtilmiş olan her türlü iletişim ve bilgi 
alışverişi posta, faks veya elektronik araçlarla veya bu yöntemlerin 
bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

(3) İhale makamı ve ihale komisyonları, İktisadi işletmelerin ihale 
prosedürlerine erişimine engel olmayan ve yaygın bulunan bir 
iletişim aracım seçer. İletişim  ihale süreci boyunca bilgi alışverişi, 
bilginin saklanması, verilerin bütünlüğü ve ihale katılımcıları ile 
katılım taleplerinin korunacağı şekilde yapılır. İhale lcoimyonlan, 
’ihale tekliflerinin içeriğini ve katılım taleplerini, tekliflerin



İhale Kararının 
Duyurulması

İJıale Raporu

sunulması için tanınan süre dolduktan sonra inceler.
(4) Elektronik iletişini için kullanılacak araçlar ve bu araçların teknik 

özellikleri, ayrımcılık yaratacak şekilde seçilemez ve kamunun 
genelinde mevcut olan bilişim ve iletişim teknolojisi ürünleriyle 
uyumlu olanlar arasından seçilir. İhale makamı ve ilıale 
komisyonları, faks aracılığıyla yapılacak katılım taleplerinin posta 
veya varsa elektronik posta ile teyidinin yapılmasını isteyebilir. 
İhale makamı ve ihale komisyonları, sözlconusu teyidin gerekçesini 
ve teyidin yapılması için verilen süreyi ihale duyurusunda belirtir.

45. (1) İlıale komisyonları, ihale kararının alınmasından itibaren 3 (üç) iş
günü içinde ihaleyi kazanan ihale katılımcısını, sözlconusu kararın 
gerekçesini belirterek yazılı olarak bilgilendirir.

(2) İlıale komisyonları, ihale kararının alınmasından sonra geçen 3 (üç) 
iş günü içinde ihale dışı bırakılan ihale katılımcılarını, tekliflerinin 
reddedilme nedenleri hakkında yazılı olarak bilgilendim.

(3) İhale komisyonları, çerçeve anlaşması yapmama veya açılan bir 
ihaleyi sonuçlandırmama veya sürecin yemden başlatılmasına dair 
kararın alınmasından sonra geçen 3 (üç) iş günü içinde ihale 
katılımcılarım, söz lconusu kararın gerekçesini belirterek yazılı 
olarak bilgilendirir. İhale komisyonları bu Yasanın 77’nci 
maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen beldeme süresi sonunda 
herhangi bir itiraz gelmemesi halinde 2  (ild) iş günü içerisinde 
ihale makamına nihai kararı gönderir.

46. (1) İhale Değerlendirme Komisyonları, sonuçlandırılan her bir ihale
veya çerçeve anlaşması hakkında bir rapor hazırlar ve aşağıdaki 
bilgileri içeren söz konusu raporla ilgili belgeleri de lcayıt altına alır 
ve arşivler:
(A) İhale makamının ismi, adresi, ihalenin konusu ve değeri, 

çerçeve anlaşması nüshası.
(B) İhalenin usulüne ilişkin karar.
(C) Duyuru yayınlanmışsa ön bilgi duyurusu ve yayınlanmak 

üzere gönderildiğine dair kanıt.
(Ç) İhale duyurusu ve yayınlandığına dair kanıtla birlikte ihale 

dokümanları.
(D) Alınmış olan ihale teklifleri veya katılım talepleri;
(E) İhale makamı ve ihale komisyonları ile iktisadi işletmeler 

arasındaki yazışmalar.
(F) İhale Değrerlendirme Komisyonunun atanması ve çıkar 

çatışmasının olmadığına dair beyan.
(G) İhale sürecinin tutanakları.
(H) Başarılı olan ihale katılımcılarının isimleri ve seçilme 

gerekçeleri.
(I) Reddedilen, ihale katılımcılarının isimleri ve seçilmeme 

gerekçeleri.
(İ) Aşırı düşük ihale tekliflerinin reddedilmesine dair gerekçeler. 
(J) Başarılı olan ihale katılımcısı ve teklifinin seçilme gerekçeleri 

ve biliniyorsa, yüklenicinin üçüncü taraflara yaptırtmayı 
düşündüğü ilıale veya çerçeve anlaşmasının oram.

(K) Pazarlık usulünde, bu Yasanın 29’uncu ve 30’uncu 
maddelerinde belirtilmiş olan koşullar.
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Sürelerin
Belirlenmesi

Açık Usulde 
Süreler

(L) İhale makamının ihaleyi vermeme veya çerçeve anlaşmasını 
yapmama kararının gerekçeleri.

(M) İhalenin kime verildiğine dair duyuru ve duyurunun 
. yayınlandığına dair kanıt.

(N) İlgili sözleşme veya çerçeve anlaşması.
(2) İhale Değerlendirme Komisyonları, sonuçlanan ihale kararlarını 30 

(otuz) gün içinde Merkezi Öıale Komisyonuna gönderir ve ihale 
usulüyle ilgili bilgileri, ilgili ihalenin tamamen tamamlanmasından 
som a geçen en az 5 (beş) yıllık süre boyunca muhafaza eder.

(3) Yukarıdaki ( l ) ’nci fıkra uyarınca hazırlanan raporda, herhangi bir 
hususta, kabul görerek rapora yazılan görüşten faildi görüşte olan 
İhale Değerlendirme Komisyonunun bir üyesi, görüşlerini ve 
gerekçelerini rapora ekleme hakkına sahiptir.

SEKİZİNCİ KISIM 
İhale Usullerinde Süreler

47. (1) İhale makamları, ihale katılım taleplerinin ve ihale tekliflerinin
alınması için gereken süreyi, bu Yasada açıklanan asgari zaman 
sınırlamalarına halel getirmeksizin ve ihalenin türüne göre 
tekliflerin hazırlanması için gereken süreyi dikkate alarale belirler.

(2) Tekliflerin yalnızca iş sahasının görülmesi veya ihale 
dokümanlarını destekleyen belgelerin yerinde incelenmesinden 
som a verilebilmesi halinde, bu Yasanın 48’inci, 49’uncu, 50’nci, 
51’inci maddelerinde belirlenen asgari sürelerden uzun olması 
gereken tekliflerin alınmasına ilişkin süreler, tekliflerin 
hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgilerin, ilgili tüm iktisai 
işletmeler tarafından edinilmesini sağlayacak şekilde tespit edilir.

(3) İhale makamları, aşağıdaki durumlarda, .tekliflerin alınmasına 
ilişkin süreleri tekliflerin hazırlanabilmesi için gerekli olan bu 
bilgilerin ilgili tüm iktisadi işletm eler. tarafından edinilmesini, 
sağlayacak şekilde uzatır. Ek sürenin uzunluğu bilgimi! veya 
değişikliğin önemi ile orantılı olmalıdır.
(A) Hangi sebeple olursa olsun, iktisadi işletmeler tarafından 

makul bir sürede talep edilmesine rağmen ilave bilgilerin, 
tekliflerin alınması için belirlenen süreden en geç 6 (altı) gün 
önce temin edilmediği hallerde.

(B) İhale dokümanlarında önemli değişiklikler yapılması 
durumunda.

(4) İlave bilgilerin, katılımcılar tarafından makul bir sürede talep 
edilmediği veya cevabi teklifler hazırlanması amacıyla kayda değer 
bir önemi olmadığı hallerde, ihale makamları süreleri uzatmaz.

48. Açık usulde s ite le r aşağıdaki şekildedir:
(1) Konusu mal ve hizmet alımı olan kamu ihalelerinde ihalenin 

tahmini değeri KDV hariç 200,000.-TL (İki Yüz Bin Türk 
Lirası)’nı aştığı hallerde ve konusu yapım işi olan İcamü 
ihalelerinde ihalenin tahmini değeri KDV hariç 600,000.-TL (Altı 
Yüz Bin Türk Lirası)’nı aştığı hallerde ihale tekliflerinin sunulma 
süresi, bu  Yasarım 41’nci maddesi uyarınca yapılan ihale 
duyurusunun yerel iki gazetede veya internet sitesinde 
yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren en az 35 (otuz beş) iş
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günüdür.

(2 ) İhale makamları gerçekleştirilecek ihaleye dair bir ön bilgi 
duyurusu yayınladığında, yukarıdaki ( l ) ’inci fıkra uyarınca ihale 
tekliflerinin alınması için tanınacak asgari süre 15 (on beş) iş 
gününe indirilebilir.

• . ( 3 )  Yukarıdaki (2)’nci fıkrada açıklanan kısaltılmış süre uygulamasına, 
bu Yasamın 40’ıncı .maddesi uyarınca ihale duyurusu için gerekli 
olan tüm  bilgilerin ön bilgi dujoırusunda yer alması kaydıyla izin 
verilir. Kısaltılmış süre uygulamasına başvurulabilmesi için bu 
Yasa uyarıca gereldi tüm bilgilerin duyurunun yayınlandığı tarihte 
hazır olması ve ön bilgi duyurusunun ihale duyurusunun 
gönderildiği tarihten önceki en az 35 (otuz beş) iş günü ile en fazla 
225 (iki yüz yirmi beş) iş günü arasında gönderilmiş olması 
gerekir.

(4) İhale makamlarının veya Merkezi İhale Komisyonun bu Yasa 
uyarınca ihale duyurusunun yayınlandığı tarihten itibaren ihale 
belgelerine ve her türlü ek belgeye elektronik yollarla sınırsız, tam 
ve doğrudan erişim tanıdığı durumlarda 3'ulcandaki ( l ) ’inci fıkrada 
bahsedilen tekliflerin alınmasıyla ilgili süreler 15 (on beş) iş günü, 
kısaltılabilir. İhale makamları veya Merkezi İhale Komisyonu, 
ihale duyurusunda ihale dokümanlanna erişilebilecek internet 
adreslerini eksiksiz olarak belirtir.

(5) Kamu ihalesinin KDV hariç talimini değeri yukarıdaki ( l ) ’inci 
fıkrada belirtilmiş olan eşik değerlerin altında ise ihale tekliflerinin 
sunulması için tanınan süre, ihale duyurusunun yerel iki gazetede 
ve internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden soma en 
az 10  (on) iş günüdür.

. (6) Yukarıdaki (2)’nci fıkradaki koşullar karşılandığında, Yukarıdaki
(4)’üncü fikra uyarınca ihale tekliflerinin alınması için asgari süre 
10 (on) iş gününe kadar indirilebilir.

Kısıtlı usulde süreler aşağıdaki şekildedir:
(1) Konusu mal ve hizmet alımı olan kamu ihalelerinde ihalenin

tahmini değeri KDV hariç 200,000.-TL (İki Yüz Bin Türk
Lirası)’nı aştığı hallerde ve konusu yapım işi olan kamu 
ihalelerinde ihalenin tahmini değeri KDV hariç 600,000.-TL (Altı 
Yüz B in Türk Lirası)’m aştığı hallerde ihale tekliflerinin sunulma 
süresi bu yasanın 41’hıci maddesi uyarınca yapılan ihale 
duyurusunun yerel iki gazetede veya internet sitesinde 
yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 30 (otuz) iş 
gününden az olamaz.

(2 ) Yukarıdaki ( l ) ’inci fikra kurallarına halel gelmeksizin, .ihale 
' konusu işin aciliyeti nedeniyle ( l ) ’inci fikrada belirtilen sürenin

uj'gulanamaz olduğu hallerde, ihale komisyonları, ihaleye katilım 
taleplerinin alınması için, bu yasanın 41’inci maddesi uyarınca 
ihale duyurusunun yerel ila gazetede ve internet sitesinde 
yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 10  (on) iş gününden 
az olmayacak bir süre b e l ir te b il ir .

(3) Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri yukarıdaki ( l ) ’iııci
fikrada belirtilen eşik değerlerin altında ise, ihaleye katılım
taleplerinin alınması için verilen süre, ihale duyurusunun yerel iki 
gazetede ve internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden
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itibaren 15 (on beş) iş gününden lasa olamaz.

(4) Kasıtlı usulün ille aşamasında, ilgi duyan tüm iktisadi işletmeler 
ihalej'e katılma talebinde bulunabilir. Üıale komisyonları, ihale 
duyurusunda seçilecek minimum katılımcı sayısını ve gereken 
hallerde maksimum katılımcı sayısını, seçme kriterlerini ve seçilme 
ile ilgili kuralları belirtir.

(5) Kısıtlı usulün ilk aşamasının ardından ihaleye katılmaya çağrılan 
katılımcı sayısı hiçbir koşulda, 5 (beş)’ten az olamaz. Seçme 
kriterlerine ve seçme kurallarına uyan katılımcı sayısı bu Yasa 
uyarınca belirtilen sayının altoda olması halinde, ihale 
komisyonları, kısıtlı usulü iptal eder veya sayıları gerçek ve adil bir 
rekabeti sağlamaya yeterli ve seçme kriterlerine uyan katılımcıları 
ihaleye katılmaya çağırarak kısıtlı usulü devanı ettirir.

(6) İbale komisyonları, ihaleye katılmayı talep etmemiş diğer İktisadi 
işletmeleri veya gereken kapasiteye sahip olmayan katılımcıları 
sürece dahil edemez.

(7) İhale komisyonları seçilen tüm katılımcılardan eş zamanlı ve yazılı 
olarak ihale konusuna dair vasıflarım gösteren ve ilk aşamada 
sunmuş oldukları ifadeleri doğrulayan belgeleri talep eder ve 
aşağıdaki bilgilere yer veren bir ihale katılım çağrısı gönderir :
(A) Şartnamelerin veya açıklayıcı belgenin bir kopyası ve diğer 

desteldeyici belgeler.
(B) Varsa (A) bendinde belirtilen belgelere elektronik erişim için 

bir internet adresi.
(C) Yayınlanmış ihale duyurusu.
(Ç) İhaleye son katılım tarihi ve tekliflerin gönderilmesi gereken 

adres.
(D) İhalenin verilmesiyle ilgili kriterlerin ağırlıkları veya uygun 

olduğu hallerde, bu kriterlerin en önemliden en düşük öneme 
sahip kritere göre sıralaması.

(8) Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri yukarıdaki ( l) ’inci 
fıkrada belirtilen eşik değerlerin üstünde ise, ihaleye lcatıbm için 
verilen süre ihale çağrısının gönderildiği günden itibaren 30 (otuz) 
iş gününden az olamaz.

(9) İhale makamlarının ön bilgi duyurusu yayınlamış olduğu hallerde, 
ihaleye katılım için belirtilen süre, g 3iıel bir kural olarak, 15 (on 
beş) iş gününe indirilebilir.

(10) Yukarıdaki (9)’uncu fıkrada- açıklanan kısaltılmış süre 
uygulamasına, bu Yasanın 40’ıncı maddesi uj'arınca ihale duyurusu 
için gerekli olan tüm bilgilerin ön bilgi duyurusunda yer alınası 
lcaydıyla izin verilir. Kısaltılmış süre uygulamasına 
başvurulabiİmesi için bu Yasa uyanca gerekli tüm bilgilerin 
duyurunun ya3'inlandığı tarihte hazır olması ve ön bilgi 
duyurusunun ihale duyurusunun gönderildiği tarihten önceld en az 
35 (otuz beş) iş günü ile en fazla 225 (İlci yüz yirmi beş) iş günü 
arasında gönderilmiş olması gerekir.

(11) İhale makamlarının vej'a Merkezi İhale Komisyonun bu Yasa 
uyarınca ihale duyurusunun yayınlandığı tarihten itibaren ihale 
belgelerine ve her türlü ek belgeye elektronik yollarla sınırsız, tam 
ve doğrudan erişim tanıdığı durumlarda jmlcarıdaki (9)’uncu 
fıkrada bahsedilen tekliflerin alınmasıyla ilgili süreler 5 (beş) iş 
günü kısaltılabilir. İhale makamları veya Merkezi İhale 
Komisyonu, ihale duyurusunda ihale dokümanlarına erişilebilecek
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internet adreslerini eksiksiz olarak belirtir.

(12) Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri ( l ) ’inci fıkrada 
belirtilen eşik değerlerin altında ise ihaleye katılım taleplerinin 
alınması için verilen süre, ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve 
internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 15 
(on beş) iş günden kısa olamaz.

(13) Yukarıdaki ( İ lg in c i fıkrada belirtilen koşulların 3'erine getirilmesi 
halinde, yukarıdaki (12 )’nci fikra uyannca tekliflerin gönderilmesi 
için verilen süre 5 (beş) iş günü daha lasaltlabilir.

Pazarlık 50. (1) Bu Yasanın 22’nci maddesinin ( l ) ’iııci fıkrasın uyarınca, ilgilenen
Usulünde Süreler tüm iktisadi işletmeler ihale duyurusunun önceden yayınlanmasıyla

pazarlık sürecine katılabilir.
(2) Konusu mal ve hizmet alımı olan kamu ihalelerinde ihalenin 

talimini değeri KDV hariç 200.000 TL.- (İlci Yüz Bin Türk 
Lirası) “m aştığı hallerde ve konusu yapım işi olan kamu 
ihalelerinde ihalenin tahmini değeri KDV hariç 600,000,-TL- (Altı 
Yüz Bin Türk Lirası)’m aştığı hallerde ihale tekliflerinin sunulma 
süresi bu Yasanın 41’inci maddesi uyannca yapılan ihale 
duyurusunun yerel iki gazetede veya internet sitesinde 
yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 30 (otuz) iş 
gününden az olamaz.

(3) Yulcandaki (2)’nci fikra kurallarına halel gelmeksizin, ihale konusu 
işin ivediliği nedeniyle, (2 )’nci fikrada belirtilen sürenin 
uygulanamaz olduğu hallerde, ihale komisyonları, ihaleye katılım 
taleplerinin alınması için, bu Yasanın 41’inci maddesi uyarınca 
ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve internet sitesinde 
yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 10  (on) iş gününden 
az olmayacak bir süre belirleyebilir,

(4) Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri 
yulcandaki (2 ) ’nci fıkrada belirtilen eşilc değerlerin altında ise, 
ihaleye katılım taleplerinin alınması için verilen süre, ihale 
duyurusunun yerel iki gazetede ve internet sitesinde yayınlanmak 
üzere gönderilmesinden itibaren 10  (on) iş gününden kısa olamaz.

(5) İhale komisyonları ihale duyurusunda, seçmeyi planladığı 
minimum katılımcı sayısı ve gerekirse maksimum lcatıhmcı 
sayısını, seçme kriterleri ve seçmeyle ilgili kuralları belirtir. 
Pazarlığa başlamadan önce, ihale komisyonları sadece ihale 
duyurusunda belirtilen seçme kriterlerine dayanarak, katılımcılar 
arasından bir ön seçim yapar. Hiçbir koşulda, seçilecek katılımcı 
sayısı 3 (üç)’ten az olamaz.

(6 ) Seçilen katılımcı sayısı, yulcandaki (5)!inci fıkra uyarınca, en az 
ihale duyurusunda belirtilen minimum katılımcı sayısma eşit 
olmalıdır. Seçme biterlerine ve seçme kurallarına uyan katılımcı 
sayısının ihale duyurusunda belirtilenin altında olması halinde, 
ihale komisyonları pazarlık sürecini iptal eder veya sayılan gerçek 
ve adil bir rekabeti sağlamaya yeterli ve seçme kriterlerine uyan 
katılımcılarla birlikte pazarlık usulünü devam ettirir.

(7) İhale komisyonları, pazarlık sürecine katılmayı talep etmemiş olan 
diğer iktisadi işletmeleri veya gereken kapasiteye sahip olmayan 
katılımcılan sürece dahil edemez.
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Rekabetçi
Diyalog
Usulünde Süreler

(8) İhale komisyonları, seçilen tüm  katılımcıların eş zamanlı ve yazılı 
olarak ihale konusuna dair vasıflarını gösteren ve ille aşamada 
sunmuş oldukları ifadeleri doğrulayan belgeleri talep eder ve 
aşağıdaki bilgilere yer veren bir ihale katılım  çağrısı gönderil':

(A) Şartnamelerin veya açıklayıcı belgenin bir kopyası ve diğer 
desteldeyici belgeler.

(B) Varsa (A) bendinde belirtilen belgelere elektronik erişim için 
bir internet adresi.

(C) Yayınlanmış ihale duyurusu.
(Ç) İhaleye son lcatılım tarihi ve tekliflerin gönderilmesi gereken 

adres.
(D) İhalenin verilmesiyle ilgili kriterlerin ağırlıkları veya uygun 

olduğu hallerde, bu kriterlerin en önemliden en düştik öneme 
sahip kritere göre sıralaması.

(9) Seçilen katılmacılar, belirtilen süre içinde, ihale komisyonları ile 
yapılacak pazarlığın temelini oluşturacak temsili bir teldif sunar. 
İhale komisyonları, seçilen her bir katılımcı ile ayrı olarak pazarlık 
yürütür.,

(10 ) İhale komisyonları teklifleri, ihale duyulusunda, şartnamelerde ve 
varsa ek belgelerde belirlemiş oldukları gerekliliklere uyarlamak ve 
benimsenen ihale imzalama kriterlerine uygun olacak en iyi teklifi 
bulmak amacıyla seçilen katılımcıların sunduğu teklifler üzerinden 
pazarlık yapar.

( 11) İhale komisyonları, pazarlıklar sırasında ihaleye katılan tüm 
taraflara eşit davranır. Özellikle, ihaleye katılan bazı taraflara 
diğerleri üzerinde avantaj sağlayacak şekilde bilgi veremez.

( 12) İhale-komisyonları, yapılan her bir pazarlık için, pazarlık eden 
katılımcı tarafından da imzalanmak üzere, anlaşılan konulan içeren 
tutanaklar tatar.

(13) İhale komisyonları, ihale duyurusu veya şartnamelerde önceden 
belirtilmesi koşuluyla, pazarlık edilecek teldif sayısını azaltmak 
için ihale duymuşu veya şartnamelerde belirtilen ihale imzalama 
kriterlerini, uygulayarak pazarlık sürecini aşamalı olarak yürütebilir.

(14) İhale komisyonları, en iyi teklifi veren katılımcıdan belli bir süre 
içinde üzerinde pazarlık edilen şartları doğrulamasını talep edebilir. 
Seçilen taraf son teklifinde üzerinde anlaşılan şartlar ve koşullara 
bağlı kalır.

(1) İhale komisyonları, bu Yasanın 23 ’üncü maddesindeki koşullara 
uygun olarak, tüm ilgili gerekçeleri belirten bir karar alarak 
önceden bir ihale duyurusu yayınlamak suretiyle rekabetçi 
diyalogda bulunabilir.

(2) Rekabetçi diyalogda, tüm  iktisadi işletmeler, bir ihale ilanına 
cevaben, nitel seçim için ihale makamı komisyonları tarafından 
istenen bilgileri sağlayarak bir katılma talebinde bulunabilirler.

(3) Katılma taleplerinin alınmasına ilişkin asgari süre, ihale ilanının 
gönderildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.
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Doğrudan 
Alımda Süreler

Uygunluğun 
Teyit Edilmesi, 
Katılımcıların 
Seçilmesi ve 
Sözleşmelerin 
imzalanması

Seçme Kriterleri.

52. (1) İhale makamları bu Yasanın 24’üncü maddesindeki koşullara
u)-gun olarak, bir ihale duyurusu yayınlamaksızm veya 
yayınlayarak, doğrudan alım yapabilir.

(2) Bir ihale duyurusunun yayınlanmamış olduğu durumlarda, ihale 
makamları ihale çağrısını eş zamanlı ve yazılı olarak en az 3 (üç) 
iktisadi işletmeye gönderir.

(3) Bir ihale duyurusunun yayınlanmış olduğu durumlarda, bu Yasanın 
41’nci maddesi uyarınca hazırlanmış olan ihale duyurusu, ihale 
makamlarının internet sitesinde yayınlanır.

(4) İhale tekliflerinin alınması için verilen süre, ihale duyurusunun 
ihale makamlarının internet sitesinde yayınlandığı tarihten veya 
ihale çağrışırım iktisadi işletmelere gönderildiği tarihten itibaren 5 
(beş) iş gününden kısa olamaz.

(5) Doğrudan alımda, ihale makamları, ihalenin konusuyla ilgili teknik 
şartnameleri, ihalelerin hazırlanma sürecine dair bilgileri ve 
başvuru süresini içeren ihale belgelerini hazırlar ve bu belgeler için 
herhangi bir ücret talep etmez.

(6) İhale makamları ihale duyurusunda veya ihale çağrısında ilgili 
belgelere nasıl erişileceğini belirtir,

(7) İhale makamları bu Yasanın 55’inci, 56’ıncı ve 57’nci maddeleri 
uyarınca, seçilen iktisadi işletmeden Icişisel durumunun ve 
vasıflarının doğrulanmasına yönelik belgeleri sunmalarım ister.

(8) Seçilen iktisadi işletme ldşisel durumunu ve vasıflarım kanıtlayan 
belgeleri 3 (üç) iş günü zarfında ihale makamlarına gönderir.

(9) İktisadi işletmelerin kişisel durumlarım ve vasıflanın kanıtlayan 
belgeler, ihale duyurusunun yayınlandığı tarihten veya ihale 
çağnsuım gönderildiği tarihten başlayarak 3 (üç) aydan esld 
olamaz.

(10) İhale makamları, seçilen ildisadi işletmenin ldşisel durum ve 
vasıflarına dair bılgilerineksik olduğu veya bu belgelerin 3 (üç) iş 
günü içinde sunulmadığı veya ilgili belgelerin geçersiz veya 
vasıflanın göstermek açısından uygun olmadığı durumlarda, ihale 
sonuçlandırma sürecinde bir alt sıradaki iktisadi işletmeyi ihale 
sürecine katılmaya çağrnr veya ihale sürecim iptal eder.

DOKUZUNCU KISIM 
Seçme Kriterleri

53. İhale makamları, bu Yasanın 55’inci, 56’ncı ve 57’inci maddeleri uyarınca 
kamu ihalelerine katılmalarına izin verilen ve bu Yasanın 58’inci, 59’uncu, 
60’mcı ve ö-l’inci maddeleri uyarınca ekonomik ve mali durum, mesleki ve 
teknik bilgi veya beceri kriterlerine uyan iktisadi işletmeler ile, ihale sürecinin 
sonunda sözleşme imzalar.

54. (1) İhale komisyonları, kamu ihalelerinin sonuçlandırılması amacıyla
iktisadi işletmeleri seçeken aşağıdaki seçme kriterlerlerini gözetir:

(A) İhale katılımcısının kişisel durumu.
(B) Mesleki faaliyet yürütmeye uygunluk.
(C) Ekonomik ve mali durum.
(Ç) Teknilc veya mesleki beceri.
(D) Kalite güvence standartları.
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İhale
Katılımcısının 
Kişisel Durumu

22/1992
30/1993
25/2000
51/2002
15/2004
50/2010
23/2015

36/2009
42/2010

3/2012

(E) Çevresel yönetim standartları.
(2) İhale komisyonalrı, ihale duyurusunda belirtilmesi koşuluyla, bu 

Yasanın 58’inci ve 59’uncu maddeleri uyarınca, ihale 
katılımcılarından ihaleler için gerekli olan ve şartnamelerde açıkça 
ilan edilmiş bulunan minimum kapasite düzeylerine uymalarını 
talep edebilir. Bu Yasanın 58’inci ve 59’uncu maddelerinde ifade 
edilen minimum kapasite düzeyleri ihalenin konusuyla orantılı 
olacak şekilde belirlenir.

55. (1) Herhangi bir ülkenin mevzuatına göre, aşağıda açıklanan bir veya
daha fazla sebepten ötürü ihale komisyonunun bilgisi dahilindeki 
nihai bir katarla mahkum edilmiş ve/veya aşağıdaki durumlardan 
birinde olan ihale katılımcıları ihale sürecine katılmaktan men 
edilir:

(A) Yasadışı bir örgüte dahil olmak.
(B) Bu Yasa ve diğer yasalardaki hükümler uyarınca geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olup, 
rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmak.

(C) İflas etmiş veya tasfiye edilmiş, işleri mahkeme tarafından 
yürütülen veya iş faaliyetleri askıya alınmış olmak veya iflas 
ilan etme işlemleri, zorunlu tasfiye veya mahkeme tarafından 
idare veya benzeri bir uygulama için işlemlerin sürmekte 
olması.

(Ç) İş Yasası ve Rekabet Yasası uyarınca idari para cezası almış 
ve cezasını ödememiş olmak.

(D) Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini veya hukuken 
yükümlü olduğu ülkenin yasaları uyarınca ilgili sosyal 
güvenlik katkılarının ödenmesiyle ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirmemiş olmak;

(E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatı veya hukuken 
yükümlü olduğu devletin yasaları uyaıınca vergi 
ödenmesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş 
olmak.

(2) İhale komisyonları, ihale katılımcılarından yukarıdaki ( l ) ’inci 
fıkrada belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair bir yazılı 
beyanda bulunmalarım talep eder.

(3) İhale komisyonları, yukarıdaki (2)’inci fikra uyarınca beyanda 
bulunan ihale katılımcılarının ldşisel durumlarından şüphe duyması 
halinde söz konusu ihale katılımcılarının kişisel durumlarıyla ilgili 
gerekli gördükleri herhangi bir bilginin temin edilmesi amacıyla 
yetkili mercilere başvurabilir.
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Mesleki 
Faaliyette 
Bulunabilme ile 
Uygunluk

Vergi, İstihdam 
Güvencesi ve 
Çalışma
Koşullarıyla İlgili 
Yükümlülükler

(4) İhale komisyonları, yukarıdaki ( l ) ’inci fikrada bahsi geçen 
bilgilerin, Kuzey Kıbrıs Tüık Cumhuriyeti dışında bir devlette 
kurulmuş bir ihale katılımcısı hakkında olması halinde, ilgili 
devletteki yetkili mercilerle işbirliği yapmayı talep edebilir.

(5) İhale komisyonları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir 
devlette kurulmuş ihale katılımcılarının ilgili yasaları uyarınca 
başka devletlerden talep ederek sağladığı bilgileri, uygun olduğu 
hallerde, şirketi temsil etme ve şirket adına karar verme veya 
kontrol yetkisi olan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişilerle 
ilişkilendirilerelc değerlendirir.

(6) İhale komisyonları, yukarıdaki ( l ) !inci fıkranın ihale 
katılımcılarına uygulanmaması için aşağıdakileri yeterli kanıt 
olarak kabul eder.

(A) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri ile ilgili 
olarak, bir adli sicil belgesi (karakter belgesi) veya Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki, menşe ülkesindeki veya ihale 
katılım cismin kurulmuş olduğu devletteki yetkili adli veya 
idari makam tarafından verilecek dengi bir belge.

(B) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkranın (Ç), (D) ve (E) bentleri ile ilgili 
olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya ilgili 
devlette yetkili bir makam tarafından verilen bir belge.

(7) İhale komisyonları, ihale katılımcısının kurulu olduğu devletin bu 
tür belgeler veya sertifikalar vermediği veya verilen sertifikaların 
yukarıdaki ( l ) ’inci fıkranın (A), (B), (C) ve (Ç) bentlerinin 
belirtilen konulan kapsamadığı durumlarda, yeminli bir beyan talep 
edebilir veya yeminli beyanla ilgili herhangi bir yasal 
düzenlemenin olmadığı devletlerde, menşe ülkesinde veya ihale 
katılımcısının kurulu olduğu devlette yetkili bir hukuki veya idari 
makam, bir tasdik memura veya yetkili meslek kuruluşu önünde 
ilgili kişinin vereceği resmi bir yemine karşılık verilen bir belgeyi 
kabul edilebilir.

(8) Yukarıdaki ( l ) ’inci fikrada belirtilen belgeler orijinal veya iktisadi 
işletme tarafından tasdiklenmiş kopyalar olarak sunulur ve 3 (üç) 
aydan eski olamaz.

56, (1) İktisadi işletmeler, ihale sürecine katılmak için ve ihale konusu
faaliyetleri yürütebilmek adına Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetindeki ilgili meslek veya ticaret örgütüne kayıtlı 
olduklarını yetkili kuruluşlardan temin edilen bir belge ile kanıtlar.

(2) Başka devletlerden olan iktisadi işletmeler, bu Yasanın 14’üncü 
maddesi uyarınca katılacakları ihalelerde, ihale sürecine katılmak 
için ve ihale konusu faaliyetleri yürütebilmek adına kurulmuş 
oldukları devletin yasaları uyarınca, gerçek veya tüzel kişi sıfatıyla 
benzeri meslek örgütlerine kayıtlı olduklarını yetkili bir hukuki 
veya idari makam, bir tasdik memura veya yetkili meslek kuruluşu 
önünde yeminli beyana karşılık temin edilen bir belge ile kanıtlar.

57. İhale komisyonları, ihale katılımcılarından vergi yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olduklarını ve verilen teklifin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki 
veya kurulu oldukları devletteki istihdam güvencesi ve çalışma koşullarıyla 
ilgili mevzuat uyarınca hazırlandığım kanıtlamalarını talep eder.
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Ekonomik ve 
Mali Durum

Teknik .ve 
Mesleki Beceri

58. (1) İhale komisyonları, ihale dosyasında açıkça belirtilmesi koşuluyla
iktisadi işletmelerden uygun belgeleri temin ederek ekonomik ve 
mali durumlarım kanıtlamalarım talep eder.

(2) İhale komisyonları, yukarıdaki ( l ) ’iııci fıkra uyarınca, iktisadi 
işletmelerin ekonomik ve mali durumlarının resmi bir beyanı 
sayılan aşağıdaki belgelerden birini veya birden fazlasını talep 
eder:

(A) Banka teminat mektubu;
(B) İktisadi işletmenin kurulu olduğu devletteki mevzuatın 

gerektirmesi halinde yayınlanması gereken bilançolar veya 
bilançolardan alıntılar; ve

(C) Cirolarla ilgili bilgilerin mevcut olması halinde, işletmenin 
toplam cirosunu gösteren bir belge ve uygun olduğunda, 
iktisadi işletmenin kuruluş tarihine veya ticarete başlama 
tarihine bağlı olarak, ihale konusu alanındaki maksimum son 
üç mali yılın cirosunu gösteren bir belge.

(3) İktisadi işletmeler, uygun olduğu hallerde ve belirli bir sözleşme 
için aralarındaki bağın yasal yapışma bakılmaksızın başka 
işletmelerin kapasitelerine güvenebilir. Böyle bir durumda, söz 
konusu işletmenin ihale makamına, gerekli kaynakları 
bulunduracağını ve kendisini desteldeyen işletmenin kendi 
olanaldaınn kullanımına sunma niyetinde olduğuna dair geçerli bir 
lcamt sunar. Aynı koşullar altında bir grup iktisadi işletme bu 
Yasanın 34’üncü maddesi hükümleri uyarınca gruptaki diğer 
katılımcılar veya diğer işletmelerin olanaklarına güvenebilir. 
Destekleyici işletme her koşulda bu Yasanın 55’inci, 56’ncı ve 
57’nci maddeleri kurallarına uymak zorundadu.

(4) İhale komisyonları, ihale duyurusu veya ihale şartnamelerinde 
belirtilmesi koşuluyla iktisadi işletmelerden yukarıdaki (2 ) ’nci 
fikrada belirtilen referanslardan birini veya birden fazlasını talep 
edebilir ve varsa başka türde referansların sunulması gerektiğini 
açıkça belirtir.

(5) İktisadi işletmelerin geçerli bir sebep göstererek ihale 
komisyonlarının, yukarıdaki (2 ) ’inci fıkrada talep ettiği referansları 
sunamadığı hallerde, ihale komisyonları, uygun gördükleri başka 
belgeleri söz konusu iktisadi işletmelerin mali durumunu gerçekçi 
olarak yansıtması koşuluyla, ekonomik ve mali durumun kanıtı 
olarak kabul edebilir.

59. (1) İhale komisyonları, iktisadi işletmelerden teknik ve mesleki
becerilerim kanıtlamalarım ister. İhale komisyonları bu amaçla 
ihale duymuşunda veya ihale şartnamelerinde aşağıdaki (2 ) ’nci 
fıkra alfanda belirtilen referanslar arasından talep edilenleri belirtir.

(2 ) İktisadi işletmeler, yukarıdaki ( l ) ’inci fıkra uyarınca talep edilen 
telaıilc ve mesleki becerilerini ihale konusu işin, mal aliminin veya 
hizmet aliminin miktarı veya önemi ve kullanımına bağlı olarak 
aşağıdaki türde referans belgelerden birinin veya daha fazlasını 
sunarak kanıtlar:

(A) İktisadi işletmelerin yaptığı işlerin talihlerini, bedelim, 
işlerin şartnamelerde belirtilen teknik kurallara uygun
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yapıldığını ve ihale makamlarını tatmin eden şekilde 
tamamlandığım gösteren belgeler;

(B) İkisadi işletmelerin kamuya veya özel sektöre 
gerçekleştirdiği önemli teslimatları veya hizmetleri gösteren, 
yetkili makam veya özel alıcılar tarafından hazırlanmış 
beyanlar ve/veya tasdik edilmiş teslimatlar ve hizmetlerin 
talihlerini, bedellerim ve alıcıların isim listesini içeren 
belgeler;

(C) İktisadi işletmelere bağlı veya bağmışız görev yapan teknik 
elcibi veya sunulan teknik hizmetleri, kalite kontrol 
sorumlularım ve yaprnı işlerinde hazır bulunan mimar ve 
mühendisleri belirten belgeler;

(Ç) İktisadi işletmelerin üstlendikleri işlerde lcalite sağlanmasına 
yönelik kullandıkları teknik olanakları, aldıkları önlemleri, 
araştırma ve inceleme olanaklarım belirten belgeler;

(D) İktisadi işletmelerin veya hizmet sağlayıcıların yönetici 
düzeyindeki personelinin ve ihale konusu işin 
gerçekleştirilmesi sürecini yönetecek kişi veya kişilerin 
akademik ve mesleki vasıflarım belirten belgeler;

(E) Yapım işi ve hizmet alum ihaleleri için ve sadece uygun 
olduğu hallerde, iktisadi işletmenin ihalenin gerekliliklerini 
yeıine getirirken uygulayacağı çevresel yönetim önlemlerini 
belirten belgeler;

(F) Hizmet sağlayıcı veya iktisadi işletmenin yıllık ortalama 
çalışan sayısmı ve son 3 (üç) yılda yönetici düzeyindeki 
personel sayısmı belirten belgeler;

(G) Hizmet sağlayıcı veya iktisadi işletmenin ihale konusu işi 
yerine getirmek için hazır bulunduracağı makine, tesisat ve 
teknik ekipmanlara ilişkin belgeler;

(Ğ) İhale makamının talep etmesi durumunda, tedarik edilecek 
ürünlerin orijinalliğinin kanıtlanması amacıjia iktisadi 
işletmelerin sunacağı numuneler, açıklamalar ve fotoğraflar; 
ve

(H) İlgili şartname veya standartlara uygun olarak tanımlanan 
ürünlerin uygunluğunu gösteren resmi enstitüler veya yetkin 
resmi kalite kontrol hizmetleri tarafından verilen sertifikalar.

(3) İhale komisyonları veya iktisadi işletmelerin kurulu olduğu 
ülkelerdeki yetkili makamlar, ihale konusu mal alımı veya 
hizmetlerin istisnai özel bir sebepten dolayı gerekli olması halinde 
ilgili iktisadi işletmelerin de onayının olması koşuluyla, iktisadi 
işletmelerin üretim kapasitesi veya teknik becerileri, araştırma ve 
inceleme olanaktan ve uygulanacak olan kalite kontrol önlemleri 
alanında bir denetim yapabilir.

(4) İktisadi işletmeler, uygun olduğu hallerde ve belirli bir sözleşme 
uyarınca başka işletmelerin kapasitelerini ku llandık ta koşullarda 
ihale makamına, ihale konusu işin gerçekleştirilmesi süresince 
gereldi tüm kaynakları bulunduracaklarını ve destekleyen 
işletmelerin de olanaklarını kullanıma sunacağım gösteren, geçerli 
bir kanıt sunar.

(5) iktisadi işletme gruplan bu Yasanın 34’üncü maddesi uyarınca 
gruptaki diğer iktisadi işletmelerin olanaklarına güvenebilir. 
Destekleyici iktisadi işletmeler her koşulda bu Yasanın 55, 56 ve 
76’inci maddelerine uyar.
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Kalite Güvence 
Standartları

Çevre Yönetim 
Standartları

Ek Belge ve 
Bilgiler

İhale
Komisyonlarının
Görevleri

(6 ) İhale komisyonları, konusu saha oluşturma veya kurulum 
gerektiren malların alınması, hizmet sunumu ve yapım işleri olan 
ihaleleri sonuçlandırılırken, iktisadi işletmelerin ilgili hizmeti 
sunma veya kurulumu gerçekleştirme veya iş yapma becerisini, 
yeterliliğini, etkinliğini, deneyimlerini ve güvenilirliğini 
değerlendirir.

60. (1) İhale komisyonları, iktisadi işletmelerden, yürürlükteki mevzuatta
aranan asgari kalite güvence standartlarını ve şartnamelerde 
belirtilen belirli kalite güvence standartlarını uyguladıklarını 
gösteren ve konusuyla ilgili bağımsız kurumlarca onaylanmış 
sertifikaları talep eder.

(2 ) İhale komisyonları, başka devletlerde kurulu mercilerin verdiği 
denlc sertifikaları tanır ve iktisadi işletmelerin sunduğu kalite 
güvence önlemlerini gösteren denlc belgeleri kabul eder.

61. ( 1) İhale komisyonları, iktisadi işletmelerden, gerekmesi hafinde çevre
yönetim standartlarına uyduklarım gösteren ve yürürlükteki çevre 
koruma mevzuatına uygun belgeleri talep eder.

(2 ) İhale komisyonları, başka devletlerde kurulu mercilerin verdiği 
denlc sertifikaları tanır ve iktisadi işletmelerin sunduğu çevre 
j'önetim önlemlerini gösteren denk belgeleri kabul eder.

62. İhale komisyonları, ihale konusu işin niteliğinin gerektirmesi' halinde 
iktisadi işletmelerden bu Yasada belirtilenlerden başka türde sertifikalar veya 
ek belgeler sunmalarım veya yazılı açıklama yapmalarım talep edebilir.

ONUNCU KISIM 
İhale Değerlendirme Komisyonunun Görevleri,

Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesine İlişkin Kurallar

63. (1) İhale komisyonları, uygulanan ihale usulüne göre, aşağıdaki
görevleri yerine getirir:

(A) İhale tekliflerinin açılması;
(B) İhale belgelerinde belirtilen gereklilikler doğrultusunda 

iktisadi işletmeleri seçme kriterlerinin belirlenmesi;
(C) İhaleye İcatılaıılarm, teknik şartnameler veya açıklayıcı 

belgelerde belirtilen koşullar ve gereklilikler çerçevesinde 
sunulan teknik önerilerin değerlendirilmesi;

(Ç) İhaleye ¡çatılanların ihale belgesinde belirtilen, maliyet ve 
diğer hesap hususlarıyla ilgili mali önerilerinin kontrol 
edilmesi ve değerlendirilmesi;

(D) Kabul edilmeyecek ihale tekliflerin ve reddedilme 
nedenlerinin belirlenmesi;

(E) Kabul edilebilir ihale tekliflerinin belirlenmesi;
(F) İhalenin verilmesine ilişkin biterlere uygun olarak en iyi 

teklifin seçilmesi; ve
(G) Bu Yasanın öngördüğü diğer görevlerin yerine getirilmesi.
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Tekliflerin 
Sunulmasıyla 
İlgili Yöntem ve 
Sunulacak Bilgiler 
ile Beyanlar

(2 ) İhale komisyonları, ihale konusunun gerektirmesi halinde söz 
konusu ihalenin sonuçlandırılması yönünde teknik, mali ve diğer 
unsurların değerlendirilmesine yardımcı olması için yerli veya 
yabancı uzmanlardan katla talep edebilir. Uzmanlar toplantılara 
davet edilebilir ve/veya görüşleri yazılı olarak alınabilir. Söz 
konusu uzmanların ihale komisyonları adına karar verme yetkisi 
yoktur.

(3) İhale komisyonları, toplantı tutanakları vasıtası ile yaptığı 
değerlendirmeleri, yürüttüğü faaliyetleri, talepleri doğrultusunda 
elde ettiği bilgileri ve alman k a im  detaylı bir şekilde açıklar.

(4) İlıale komisyonlarının üyeleri ve varsa ihale değerlendirme 
sürecine katılan uzmanlar, ihale sürecinin başlangıcından bitişme 
kadar, tekliflerin içeriğim ve ihaleye lcatılanlar tarafından sunulan 
tüm diğer bilgileri gizli tutar.

64. (1) İhale komisyonları ve iktisadi işletmeler, ihale tekliflerinin
sunulması aşamasında aşağıdaki yöntemleri uygular:

(A) Bu Yasa uyarınca İhaleye katılım için talep edilen bütün 
belgeler teklif mektubu ve geçici teminat ile birlikte bir 
zarfa konur ve kapatılan zarfın yapıştırılan yeri ihale 
katılımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(B) Zarfin üzerine ihale katılımcısının adı, soyadı veya ticari 
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin sunulduğu 
ihalenin adı ve İhaleyi yapan ihale makamının açık adresi 
yazılır.

(2) Teklifin esasım, mali teklif formu ile birlikte katılım şartı olarak 
sunulması zorunlu olan tüm  belgeler ve bilgiler oluşturur. Teklifi 
oluşturan tüm belgelerin ve bilgilerin, şartnamede belirtilen 
koşullan içerecek şekilde teklif dosyasında sunulması zorunludur.

(A) İhale katılım şartı olarak sunulması zorunlu olan ve teklifin 
esasını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir:
(a) İhale Katılım Beyannamesi,
(b) Teklif Mektubu,
(c) Geçici Teminat,
(ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri.
(i) Gerçek kişi olması halinde, tasdik memuru onaylı 

imza beyannamesi,
(ii) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin 

yönetimindeki kişilere ait tasdik memura onaylı 
imza sirküleri,

(d) Yetkili kişi olarak vekâleten ihaleye katılma halinde, 
gerçek veya tüzel kişilik tarafından veldl adrna 
düzenlenmiş yetki beyannamesi,

(e) Şartname Alındı Makbuzu,
(Ç) Şartnamede belirtilen ve yürürlükteki mevzuat 

uyarınca gerekli olan sertifika ve belgeler.
(B) İhale katılım şartı olarak beyan edilmesi zorunlu olan ve 

teklifin esasım oluşturan bilgiler ve/veya beyanlar aşağıdaki 
gibidir:
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(a) Tüm şartnamelerin, varsa zeyilnameler ve yapım 

işlerinde tüm projeler dahil, okunup incelenip 
anlaşıldıktan sonra teldif dosyasının sunulduğuna dair 
yazılı beyan,

(b) Tüzel kişilerde Şirket Tescil Belgeleri veya şahıs 
olarak başvuranlarda Kimlik Kartı veya Ticari Unvan 
Tescil Belgesinin bilgilerim içeren beyan,

(c) Meslek Odasına Kayıt Belgesi bilgileri, yapım 
işlerinde İnşaat Encümeni tarafından verilen Sınıf 
Karnesi bilgileri, elektrik işlerinde Kıbrıs Türk E lektik  
Müteahhitleri Birliği tarafından verilen Sınıf Karnesi 
bilgilerini içeren beyan,

(ç) Çalışma Dairesinden alman İhalej'e Katılım Belgesi 
bilgilerinin beyanı,

(d) Gelir ve Vergi Dairesinden alman Vergi Güvenlik 
Belgesi (borcu yolctur veya borcu yapılandıralıştır 
yazısı) bilgisine ait beyan,

(e) Sosyal Güvenlik Kuramlarından (Sosyal Sigortalar 
Dairesinden ve İhtiyat Sandığından) alman 
yükümlülükleri (borcu yoktur veya borcu 
yapılandırılmıştır yazısı) bilgilerine ait beyan,

(f) Rekabet Yasası uyarınca ödenmemiş para cezası 
bulunmadığına dair beyan,

(C) Yukarıdaki (A) bendinde sunulacak belgelerden herhangi 
birisinin sunulmamış olması ve/veya şartnamede 
belirtilecek unsurlara uymaması halinde eksik belge 
ve/veya bilgi tamamlattırılmaz ve teldif İliç sunulmamış 
sayılarak değerlendirme dışı bırakılır.

(Ç) Yukardald (B) bendinde düzenlenen beyan usulü taahhüt 
olarak sunulacak bilgilerin, tekliflerin açıldığı gün itibarı ile 
geçerli olması şarttır. İhale üzerinde kalan katılımcı 
tarafından (c), (ç), (d), (e) ve (f) alt bendleri ile ilgili 
gerçeğe aykın beyan yapıldı ğnun tespit edilmesi halinde 
veya ihale üzerinde kalan katılımcı tarafından taahhüt altına 
alman durumu tevsik eden belgelerin, karar üretilmede!? 
önce katılımcı tarafından şartnamede belirtilecek sürede 
ihale makamına sunulamaması halinde teldif yok sayılır, 
katılımcı ihale dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir 
kaydedilir. Böyle bir durumda ikinci en uygun teldifı veren 
katıhmcıya lcaım tebliğ edilir ve aynı prosedür bu 
katılımcıya da uygulanır.

(3) Teldif edilen bedeller, rakam ve/veya yazı ile birbirine uygun 
olarak açıkça yazılır ve bu belgelerin üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzîltme bulunamaz.

(4) Teklifler ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili 
kişilerce imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir.

(5) Teldifm tüm kısımları, bu Yasanın 6 6 ’ncı maddesi uyarınca ihale 
makamının belirlediği geçerlilik süresinin tamamı boyunca 
bağlayıcılığım korur.

(6) Teklifler, ihale ilanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine 
kadar ihale makamının belirleyeceği yere teslim edilir. Son teldif 
verme süresinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
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açılmalcsızm iade edilir.

65. (1) İlıale makamı, ihale belgelerinde tekliflerin sunulması için bir son
başvuru tarihi ve saati belirler.

(2) Zamanında sunulan teklifler, ihale makamı adresine ihale 
duyurusunda ve ihale belgelerinde belirtilen en geç tarih ve saatte 
ulaşan tekliflerdir. Tekliflerin a lınm asının ardından ilıale makamı, 
teklifin alındığı tarih, saat ve dakikayı belirtir ve bir almdı belgesi 
hazırlar. Teklif sunma süresinin dolmasının ardından alman teklif, 
doğru zamanda sunulmadığından dolayı reddedilir ve açılmadan 
göndericisine geri gönderilir.

(3) Tekliflerin sunma süresinin ille günü, ihale duyurusunun yerel iki 
gazetede ve internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden 
sonraki gün olarak veya kısıtlı usulün ikinci aşamasında ve ihale ön 
duyurusu yapılmayan pazarlık usulünde de ihale çağrısının 
yapıldığı günden somaki gün olarak kabul edilir. Cumartesi. Pazar 
günleri ve resmi tatiller sürelerin başlaması, devam etmesi ve sona 
ermesine engel teşkil etmez. Sürenin başlangıç ve bitiş gününün 
Cumartesi, Pazar veya resmi tatil veya ihale makamının 
çalışmadığı bir güne denk gelmesi halinde, süre bir sonraki iş 
gününün sonunda başlar veya son bulur. Mücbir sebep dahil, 
tekliflerin sunulmasıyla ilgili riskler sadece ihaleye katılacak 
olanlara aittir.

(4) Tekliflerin hazırlanması için bir arazi ziyaretinin yapılması 
gerektiği veya ihale makamının ihale belgelerini hazırlayamadığı 
veya iktisadi işletmelerin yazılı olarak talep ettiği açıklamaları bu 
Yasanın öngördüğü süreler içinde sunamadığı hallerde, ihale 
makamı tekliflerin sunulması için verilen süreyi uzatabilir. Böyle 
bir durumda ihale makamı, teklif sunmak için olan sürej'i, ilgilenen 
tüm iktisadi işletmelere teklifin hazırlanması için gereken eksiksiz 
ve ilgili bilgiyi elde edecek zamanı tanıyacak şekilde uzatır ve 
onları bu konuda yazılı olarak bilgilendirir.

(5) Bu maddedeki “ihale makamı” ifadeleri, bu Yasanın 4’üncü 
maddesinin ( l ) !inci fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan 
kurum ve kuruluşların çıktığı ihalelerde Merkezi İlıale Komisyonu 
olarak okunur ve uygulamr.

6 6 . (1) Teklifin geçerlilik süresi, ihale makamları tarafından ihale
belgelerinde belirlenir. Teklif geçerlilik süresi ihale çağrısı ve ilıale 
belgelerinde belirtilen süreden daha kısa olamaz ve hiçbir şekilde 
tekliflerin açılacağı tarihten itibaren 30 (otuz) iş gününden daha az 
olamaz.

(2) İhale geçerlilik süresi içinde ihale makamları ihale katılımcısından 
yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin belirli bir süre için 
uzatılmasını talep edebilir. İlıale katılımcısının ihale geçerlilik 
süresini uzatmayı reddetmesi, ihale geçerlilik süresim uzatmaması 
veya mali teminatların geçerlilik süresini uzatmaması halinde, ihale 
katılımcısı ihale makamından gelen talebi reddetmiş ve ihaleden 
çekilmiş kabul edilir.

(3) İhale geçerlilik süresini uzatmayı kabul eden ve bunu yazılı olarak 
ihale makamına bildiren katılımcılar, tekliflerinde değişildik veya 
düzeltme yapamalcsızm ilıale teminatlımı geçerlilik süresini uzatır.
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(4) Bu maddedeki “ihale makamı” ifadeleri, bu Yasanın 4’üncü 
maddesinin ( l ) ’inci fîkrasmm (A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan 
kurum ve kuruluşların çıktığı ihalelerde Merkezi İhale Komisyonu 
olarak okunur ve uygulanır.

67. (1) İhale makamları, alternatif tekliflere izin verdiklerini veya
alternatif teklifleri şart koştuklarım ilıale duyurusunda veya ön bilgi 
duyurusunda belirtmek koşuluyla, katılmacıların alternatif teklifler 
sunmalarına izin verebilir veya alternatif teklifler sunmalarını şart 
koşabilir. Alternatif teklifler ilıale konusu iş ile bağlantılı ohııahdu-.

(2) (A) Alternatif tekliflerin sunulmasına izin veren veya alternatif
tekliflerin sunulmasını şart koşan ihale makamları:
(a) Alternatif tekliflerin karşılayacağı asgari gereklilikleri,
(b) Sunulmasına yönelik özel gereklilikleri,
(c) Özellikle sadece alternatif teklif olmayan bir teklifin 

a3'rıca sunulduğunda, alternatif teklif sunulup 
sunulnıaj'acağmı,

ihale dokümanında belirtir.
(B) İhale makamları, seçilen ihale sonuçlandırma kriterlerinin,

söz konusu asgari gereklilikleri sağlayan alternatif tekliflere
ve diğer uygun tekliflere uygulanabilmesini sağlar.

(3) Bu maddedeki “ihale makamı” ifadeleri, bu Yasanın 4 !.üııcü 
maddesinin ( l ) ’inci fılcrasmm (A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan 
kurum ve kuruluşların çıktığı ihalelerde Merkezi İhale Komisyonu 
olarak okunur ve uygulanır.

6 8 . ( 1) İhale makamı, ihale belgelerinde, ihale katılımcısından teklifinde
ihalenin herhangi bir kısmını bir üçüncü tarafa verme niyeti olup 
olmadığını, önereceği alt yüklenicilerin İçimler olduğunu ve ihalede 
alt yükleniciye vermek istediği her bir faaliyeti belirtmesini 
istej'ebilir.

(2) Katılımcının, teklifinde ihalenin bir kısmmı alt yükleniciye 
vermeyi düşündüğünü belirtmesi halinde, alt yüklenicinin adı ve 
verilerini belirtir ve ihale makamı ve teklifi veren arasında 
sözleşmenin imzalanması halinde de alt yüklenicinin adı 
sözleşmede belirtilir. İhale şartnamelerinde ve sözleşmede 
belirtilen hususlara aykırı olmamak kaydıyla, alt yükleniciler, 
kontrol heyetinin onayı ile değiştirilebilir ve bu halde lcontrolük, 
ihale makamına bilgi verir.

Ancalc alt yükleniciler marifetiyle yaptırılan işler, yüklenicinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici, işin fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapılmaması, İlileli malzeme kullanılması 
ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapımn 
temamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine 
kadar sorumlu olacağı gibi, lcesiıı kabul onay tarihinden itibaren de 
5 (beş) yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan, 
genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve 
tazmin ettirilir.

(3) İhale katılımcısı, alt yüklenicinin bu Yasanın 55’inci, 56’ncı ve 
57’nci maddelerinde belirtilen ihale sürecine katılım için zorunlu 
olan koşullara uygun olduğuna dair kanıtlar sunar.
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(4) Bu madde hükümleri uyarınca, ihale katılımcıları, alt yüklenici 
sayısına bakılmaksızın ihale makamı karşısında kamu ihalesinin 
düzgün bir şeldlde yürütülmesinden sorumludur.

(5) İşin tamamı hiçbir şekilde alt yükleniciye veya alt yüklenicilere 
devredilemez. Devreden iktisadi işletme, Merkezi İhale Komisyonu 
tarafından 2  (iki) yal süreyle kamu ihalelerinden men edilir.

69. İhale katılımcıları fiyat tekliflerini KDV hariç olarak verirler. Teldif edilen 
fiyat hem rakam ve/veya yazı ile belirtilir. Fiyatın hem ralcam hem de yazı ile 
belirtilmesi halinde bu ikisi arasında bir uyuşmazlık olması halinde yaza ile 
belirtilen fiyat geçerli olur. Teklif edilen fiyat kam u ihalesinin bütünü için 
verilir veya bir lcanıu ihale sürecinin her bir kısmı için verilir. Teklif edilen 
fiyat tüm  harcamaları ve toplam teldif edilen fiyat üzerinden yapılan 
indirimleri de içerir.

70. (1) İhale katılımcıları, tekliflerin sunulması için öngörülen süre içinde
sundukları tekliflerini, zeyilname düzenlenmesi hah hariç, herhangi 
bir sebeple değiştiremez.

(2) Zeyilname ile teldif verme süresinin uzatılması halinde, ihale 
makamları ve ihale katılm alarının süreye tabi veya ilk teldif verine 
tarihine bağh tüm hak ve yükümlülükleri yeniden tespit edilen son 
teldif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

(3) İhaleden çekilmenin söz konusu olması halinde, ihale makamları 
veya ihale komisyonları teklifi açılmamış bir şeldlde göndericisine 
iade eder.

71. (1) Açık usulde ve kısıtlı usulün ikinci aşamasında verilen teklifler,
tekliflerin sunulması için verilen sürenin dolmasının ardından halka 
açık bir toplantıda açılır.

(2) Teklifler, ihale belgelerinde belirtilen yerde ve zamanda açılır. Geç 
sunulmuş olanlar hariç, hiçbir teklifin açılması, tekliflerin açıldığı 
halka açık toplantıda reddedilmez.

(3) İhale katıluncılannm yetldli temsilcileri tekliflerin açıldığı 
■ toplantıya katılabilirler.

(4) İhale komisyonları, tekliflerin almış sırasına göre kaç teklif 
alındığım belirler, ihale katılımcılarının temsilcilerinin yetkilerini 
inceler, tekliflerdeki değişiklikleri belirler ve bunların zamanında 
alınmış olduğunu kontrol eder ve eksiksiz olduğunu teyit eder.

(5) İhale belgelerinin ve tekliflerin ayıı zarflarda sunulmasının 
gerektiği hallerde, ihale komisyonları öncelikle ihale katılımcısının 
uygunluğuyla ilgili belgelerin olduğu zarfı, daha soma teklifin 
teknik ve mali kısımlarının olduğu zarfları açar.

(6) Teklifin mali kısmım içeren zarf, teklifin diğer kısımlarının 
. . değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra açılır.

(7) İhale komisyonları, tekliflerin açıldığı halka açık toplantıda, 
aşağıdaki ihale unsurlarım okur:

(A) İhale duyurusunun referans numarası;
(B) İhale katılımcısının adı;
(C) Teklifin alındığı zaman;
(Ç) Teklifi verenlerin uygunluğuna ilişkin verilen belgelerin, 

sayısı, tarihi ve belgelerin içeriğiyle ilgili bilgiler;
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(D) Teklif edilen fiyat;
(E) Olası indirimler;
(F) Var olan teminatlar.

(8) İhale komisyonları, ihale belgelerinin başka kısımlarıma da halka 
açık teldif açma toplantısında okunmasına karar verebilir.

(9) İhale katılımcılarının temsilcileri, tekliflerin açıldığı toplantıda 
itiraz ve önerilerde bulunabilir.

(10) Tekliflerin açıldığı toplantının tutanakları ihale komisyonlarının 
üyeleri tarafından imzalanır.

(11) Tekliflerin açılmasından sonra, bir katılımcının ihaleden çekilmesi 
halinde geçici teminatına el konularak hâzineye had kaydedilir.

72. (1) Tekliflerin değerlendirilmesi ve kıyaslanması ihale komisyonları
tarafından kapalı toplantılarda yapılır.

(2) Halka açık teldif açma toplantısında açılmamış olan bir teldif, 
kapalı toplantılarda inceleme, değerlendirme ve kıyaslamaya tabi 
tutulamaz.

(3) Teküfler sadece ihale belgeleri ve ihale duyurusunda yayınlanmış 
olan kriterler uygulanarak değerlendirilir.

(4) İhale komisyonları, belgelerle ilgili talep edilen açıklama veya 
eklemeleri kullanarak belirli iktisadi işletmeler lehinde avantajlar 
yaratamaz.

(5) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olan 
teklifler veya geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen 
tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(6) İhale duyuru veya şartnamelerine göre sunulması gereken belgeler 
ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan 
eklerinden herhangi birinin, lcatılımcılarca sunulmaması halinde, bu 
eksik belgeler ve elderi tamamlatılmaz.

(7) İhale komisyonları, ihale belgeleri ve ekleri eksiksiz ve geçici 
tem inat usulüne uygun olan teklifleri tespit ettikten sonra ihale 
sonucuna yönelik değerlendirilmesine başlar.

(8) İhale komisyonları, ihale lcaülımcılarmm ihale konusu işi 
yapabihne kapasitelerini belirleyen yeterlilik kriterlerine ve 
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup 
olmadığını inceler ve bu Yasa uyarınca uygun olmadığı belirlenen 
teklifleri değerlendirme dışı biralar.

(9) Tekliflerde aritmetik hata bulunması halinde, teklifte sunulan birim 
fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonları 
tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan düzeltme sonucu bulunan teklif 
değeri, ihale katılımcısının esas teklifi olarak kabul edilir ve bu 
durum en kısa süre zarfında ilgili ihale katılımcısına yazı ile 
bildirilir.

(10) İhale katılımcıları düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ 
tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak ihale 
komisyonlarına bildirir. İhale katüımcısımn düzeltilmiş teklifi 
kabul etmediğini 3 (üç) iş günü süresinde bildirmemesi veya bu 
süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde söz konusu teldif 
değerlendirme dışı bırakılır ve ihale katılımcısının geçici teminatı 
geür olarak kaydedilir.

(11) Tekliflerin değerlendirmesiyle hem fikir olmayan ihale komisyonu 
üyeleri, görüşlerini yazılı olarak belirtirler ye söz konusu görüşler
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teklif inceleme, değerlendirme ve kıyaslama tutanaklarına eklenir.
(12) İhale komisyonları, teklif inceleme, değerlendirme ve kıyaslama 

tutanakları temelinde, kamu ihalesi süreci ile ilgili bir rapor hazırlar 
ve en uygun teklifin seçilmesi önerisiyle sorumlu kişiye veya ihale 
makamının yetkili bilimine verir. İhalenin kime verildiğini 
gösteren duyurunun yayınlanmasına kadar, teklif inceleme, 
değerlendirme ve kıyaslama süreci gizli tutulur.

73. İdari belgelere erişimle ilgili yürürlükteki mevzuat uyarınca teklifler, 
tutanaklar vc tekliflerin incelenmesi, açıklanması, değerlendirilmesi, 
kıyaslanması ve seçilmesi ile ilgili veriler ilıale kararı ile ilgili duyurunun 
yayınlanmasından itibaren ihale kararma yönelik itirazların kabul edilmesi için 
verilen sürenin dolmasına kadar, ihale komisyonlarına yazılı talep sunmaları 
halinde, ihale katılımcılarının erişimine açık olur.

ONBİRİNCİ KISIM 
İhalenin Verilmesine İlişkin Kriterler 

ve İhalenin Sonuçlandırılması Kuralları

74. (1) İlıale komisyonları, ihale kararı alınması sürecinde ihalenin
verilmesine ilişkin aşağıdaki kriterleri gözetir:

(A) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;
(B) Mal ve hizmet alımlârında en düşük fiyat;
(C) Satan ve kiraya verme işlemlerinde en yüksek fiyat.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teldif; fiyat ile birlikte işletme ve 
balam maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer 
gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate aknarak belirlenir.

(3) İhalenin verilmesine ilişkin kriterin ekonomik açıdan en avantajlı 
teldif olması halinde, ihale duyuru veya şartnamelerinde 
belirtilmesi şartıyla, ihale katılımcılarının tekliflerinde mal ve/veya 
hizmetlerle ilgili detayları sunmaları istenir.

(4) İlıale komisyonları, bir kam u ihalesinin verilmesine yönelik seçilen 
kriteri, sebepleri ile birlikte şartnamede ve ihale duyurusunda 
belirtir. Her bir ihale süreci için seçilen kriter, belirlendikten soma 
ihalenin verilmesi sürecinde değiştirilemez.

75. (I) İhalenin, ihale komisyonunun görüşü uyarınca ekonomik açıdan en
avantajlı teklife verileceği hallerde, ihale lcaran söz konusu kamu 
ihalesinin konusuyla bağlantılı çeşitli kriterler temelinde verilir. 
Söz konusu kriterlerin, ihale konusuyla özel olarak ne kadar ilgili 
olduklarına göre belirlenen farklı ağırlıkları olabilir.

(2) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkrada belirtilen ihale konusuyla ilgili kriterler 
fiyat; kalite düzeyi; teknik beceri; teslim tarihi veya hizmetin vsya 
yapım işinin tamamlanma süresi; cari masraflar; etkin maliyetlilik; 

. teknik ve teknolojik avantajlar; çevresel özellikler; satış soması 
hizmet ve teknik yardım: garanti soması balam; estetik ve 
fonksiyonel özellikler veya ilıale konusuyla ilgili diğer önemli 
unsurları kapsar.
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A şra Düşük 
Teklifler

İhalenin Kime
Verileceğinin
Kararının
Verilmesi,
Beldeme Süresi ve
Sözleşmenin
imzalanması

(3 ) îhale komisyonları, ihale duymuşunda veya’ihale belgelerinde ihale 
konusuyla ilgili olan kriterleri ve ekonomik açıdan en avantajlı 
teklifi belirlemek üzere kullanılacak her bir kritere vereceği ağırlığı 
belirtir. Söz konusu ağırlıklar uygun maksimum ve minimum bir 
aralık değer arasında verilerek de ifade edilir. Seçilen teklif, ihale 
makamının ihale duyurusu veya ihale belgelerinde belirttiği 
kriterler ve ağırlıklar uygulandığı zaman en iyi puanı alan teldif 
olur. Verilebilecek en yüksele puan 100’dür ve puan paylaşımı 
ihalenin ekonomik ve teknik kriterleri arasında dengeli olarak 
yapılır.

(4) İhale komisyonlarının görüşü uyarınca, açıklanabilir nedenlerden 
dolayı ağırlıkların belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, 
ihale komisyonları, ihale duyuıusu veya ihale belgelerinde 
kriterleri en önemliden daha az önemliye göre sıralar.

76. (1) Bir kam u ihalesi için sunulan bir teklifin söz konusu ihalenin
konusuna göre asm  düşük (toplam tahmini değerin %25 (yüzde 
yirmibeş) veya daha fazla altında) olduğunun tesbit edilmesi 
halinde, ihale komisyonları, söz konusu teldifı reddetmeden önce 
yazılı, olarak teklifin uygun bulunan kısımlarıyla ilgili önemli 
unsurların detaylandırılmasmı talep edebilir. Bu detaylar aşağıdaki 
hususlar ile ilgili olur:

(A) Önerilen inşaat yöntemi, imalat süreci veya sunulan 
hizmetlerin ekonomisi;

(B) Sunulan teknik çözümler ve/veya mal alımı veya 
hizmetlerin temin edilmesi veya yapım işlerinin 
yürütülmesi için ihale katılımcısı açısından elverişli 
koşullar;

(C) İhale katılımcısının önerdiği, işin, malların veya hizmetin 
orijinalliği;

(Ç) İhalenin yürütüleceği yerde yürürlükte olan istihdam 
güvencesi ve çalışma koşullarıyla ilgili hükümlere uyum;

(D) İhale katılımcısının bir devlet yardımı alma olasılığı.
(2 ) İhale komisyonları, ihale katılımcısıyla istişare ederek ve sunulan 

belgeleri dikkate alarak, yukarıdaki ( l ) ’inci fıkradaki unsurları teyit ; 
eder. İhale değerlendirme komisyonunun teklifin, teldif sahibinin 
Devlet yardımı almasından dolayı aşın  düşük olduğunu tespit 
etmesi ve teklif sahibinin ihale komisyonlarının vereceği yeterli 
süre içinde söz konusu yardımı yasal olarak aldığını 
kanıtlayamaması halinde teklif bu gerekçe ile reddedilir.

77. ■ (1) İhale komisyonları, bu Yasanın yukarıdaki 74’üncü maddesi
uyarınca ve ihale duyurusu veya ihale belgelerinde belirtilen 
ihalenin verilmesi kriterleri temelinde, resmi bir karar üreterek, 
seçme kriterlerine uyan teklifler arasından en iyisini seçer.

(2) İhale komisyonları, bu Yaşaran 45’inci maddesi hükümleri 
uyarınca, ihale katılımcılarını, ihalenin kime verildiğine dair 
kararıyla ilgili bilgilendirir.
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(3) Bu Yasa kapsamına giren bir konuda İhalenin kime verildiğini 
gösteren kararın ilıale katilılınıcılarına bildirilmesinden başlayarak 
en az 5 (beş) iş günü bekleme süresi dolmadan ihale sözleşmesi 
yapılmaz. Bu sürenin bitiminde, herhangi bir itiraz yoksa, ihale 
makamı tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde, ihalenin verildiği 
iktisadi işletmeye 3'azılı olarak çağrı yapılır. Bu çağrıda, ihaleyi 
alan katılımcı, 5 (beş) iş günü içerisinde, bu Yaşa uyarınca gereken 
belgeleri tamamlamaya ve sözleşme imzalamaya davet edilir. Bu 
sürenin bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gereken 
değerlendirme yapılarak sözleşme imzalanır. İhale Değerlendirme 
Komisyonu, mücbir sebep halinde bu süreleri, mücbir sebebin 
gerektirdiği kadar uzatabilir.

(4) ’ İhale katılımcıları kesin bir şeldlde ihale sürecinden
dışlanmadıkları sürece ihale3'e taraf olarak kabul edilirler. Bir üıale 
katılımcısına bu Yasarım 45’inci maddesi uyarınca bildirim 
yapıldığı takdirde süreçten dışlanır ve yeniden değerlendirme 
sürecine.tabi tutulmaz.

(5) Yukarıdaki (3)’üncü fıkrada öngörülen beldeme süresi 
tamamlanmadan imzalanmış olan sözleşmeler, bu Yasanın 81’inci 
maddesinde öngörülen koşullarda geçersiz kabul edilir.

(6) Yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen bekleme süresi aşağıdaki 
hallerde uygulanmaz:

(A) Bu Yasa uyarınca ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve 
ihale makamlarının internet sitesinde önceden 
yayınlanmasını gerektirmediği bir halde;

(B) Yukarıdaki (3)’tincü fıkrada ifade edildiği şekliyle ilgili tek 
ihale katılımcısının ihaleyi alan olup ihaleye taraf başka 
hiçbir katılımcının bulunmadığı bir halde;

(C) Bir çerçeve anlaşmaya dayanan bir kamu ihalesinin söz 
konusu olduğu bir halde.

(7) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşme ile bağlanır. Sözleşmeler ihale 
makamları tarafından hazırlanır ve ihale makamı yetkilisi ve 
ihaleyi kazanan taraf arasında imzalanır. İhaleyi kazanan iktisadi 
işletmenin bir ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak 
girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(1) Aşağıdaki hallerde bir ihale süreci iptal edilebilir:
(A) İhale makamları, tekliflerin sunulması için verilen sürenin 

bitiminden önce:
(a) İhale belgelerinde değişildik yapılmasına gerek 

duyulması halinde;
(b) İhale makamının bütçesinde beklenmeyen 

değişikliklerin olması halinde;
(c) Kamu ihalesi . konusundaki ihtiyacın önceden 

belirlenemeyecek ve objektif koşullar nedeniyle son 
bulması halinde ve kamu ihalesinin söz konusu bütçe 
yılı veya mali yılda' tekrarlanmayacağı hallerde.

(B) İhale komisyonları, tekliflerin sunulması için verilen 
sürenin sona ermesinden ve teklif zarflarının açılmasından 
sonra:
(a) Hiçbir teldifin sunulmadığı ve/veya kabul edilebilir bir 

teklifin sunulmadığı halinde;

ihale Sürecinin 78.
İptal Edilmesi
Karan
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İtirazlar

İtiraz Ücreti

(b) Katılımcı sayısının bu Yasa uyarınca ihalenin 
verilmesine ilişkin usullerde belirlenen minimum 
sayıdan az olması halinde;

(c) Teklif edilen tüm fiyatların, ilgili kamu ihalesi 
konusunda planlanan veya ayrılan kaynakları aşması 
halinde.

(2) (A) Yukarıdaki ( l ) ’nci fıkranın (A) bendi uyarınca ihale
makamları, sürecin iptal edilmesi kaimim gerekçeleriyle
birlikte söz konusu kararın alınmasından itibaren en geç 5 
(beş) iş günü içinde ihale katılımcılarına yazılı olarak 
bildiril-.

(B) Yukarıdaki ( l ) ’nci fıkranın (B) bendi uyarınca ihale
komisyonları, sürecin iptal edilmesi kararım gerekçeleriyle
birlikte söz konusu kararın alınmasından itibaren en geç 5 
(beş) iş günü içinde ihale makamına ve ihale katılımcılarına 
yazılı olarak bildirir.

(3) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkranın (A) bendi kapsamında iptal edilen 
ihalelerde, şartname ve ihale dokümanları için ödenen meblağ, 
gereldi evrakların ibraz edilmesi halinde ihale katılımcılarına geri 
iade edilir.

(4) İhale sürecinin iptal edilmesi kararıyla birlikte katılımcıların teldif 
sunmuş olmaktan kaynaklanan tüm yükümlülükleri ortandan kalkar 
ve ihale katılımcılarının sunduğu teminatlar en kısa sürede serbest 
bırakılır. İhale makamları, bu bilgiyi internet sitelerinde ve 1 (bir) 
gün süre ile yerel iki gazetede yayınlar.

(5) Bu maddedeld ihale makamı ifadeleri, bu Yasanın 4 ’üncü 
maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) bencilerinde yer alan 
ihale makamları için Merkezi İhale Komisyonu olarak okunur ve 
yorumlanır.

ONİKİNCİ KISIM 
İtirazlar, İhalenin Geçersiz Sayılması ve Yargı Yolu

79. İhale makamlarının veya ihale komisyonlarının, bu Yasaya ayları almış 
olduğu bütün kararlar veya ihale katılımcıları veya ihale süreci taraflarım 
zarara uğratan ihale kararlan, İtiraz Makamına bildirilebilir.

80. (1) İtirazların işlenebilmesi için, itirazda bulunan ihale katılımcıları, bu
Yasarım 19’uııcu maddesi uyarınca belirlenen ihale bedelinin %0.5 
(binde beş)'ine denk bir itiraz ücretini Gelil- ve Vergi Dairesine 
yatırır veya aym tutardaki' teminat mektubunu ihale makamına 
sunar.

(2 ) İtiraz sahibi, itiraz sürecinin yürütülebilmesi için itiraz ücretini 
yatırıldığım belgeler . veya teminat mektubunu sunar. İtiraz 
Makamının lcararı sonucunda itiraz sahibinin haldi olması halinde, 
söz konusu itiraz ücreti veya teminat mektubu itiraz sahibine geri 
ödenir.
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İtirazların 
Sunulması ile 
İlgili kurallar

İtirazların
Değerlendirilmesi

81. (1) Bu Yasa uyarınca ihale sürecinin yürütülmesi aşamasında ihale
komisjfonlarınm ürettiği bir karardan ötürü haklarının ilılal 
edildiğini iddia eden ve iptal edilen bir ihlaleden dolayı zarara 
uğrama riski olan ihale katılımcıları veya ihale sürecine taraf 
olanlar itiraz dosyalaj'abilirler. İtirazın konusu ihale dubamdan, 
ihale belgeleri veya bu Yasada belirtilen ve ihale sürecinde 
onaylanmış olsun veya olmasın İhale Değerlendirme 
Komisyonunca alman kararlarla ilgili olabilir.

(2) İtirazlar, ihale komisyonlarının kararlımı bu Yasanın 45’inci 
maddesi uyarınca ihale katılımcılarına bildirildiği günden itibaren 5 
(beş) iş günü (bekleme süresi) içinde yapar. Bu Yasanın 45’inci 
maddesi uyarınca belirli bir duyuruya tabi olmayan kararlarla ilgili, 
yemden gözden geçirme talep eden itirazların olması durumunda, 
bu süre ilgili kararın yayınlanmasının ardından en az 5 (beş) iş 
günüdür.

(3) İtirazlar, İtiraz Makamı ve ihaleye taraf olan ihale komisyonuna eş 
zamanlı olarak yapılır. İtiraz Makamı her koşulda, ilgili İhale 
Değerlendirme Konıis3'onunu ve İhale Makammı, itirazın 
yapılmasından itibaren 2  (iki) iş günü içinde itiraz ile ilgili 
bilgilendirir ve itirazın ihaleyi kazanan taraf ile ilgili olması 
halinde söz konusu ihale katılımcısını da bilgilendirir.

(4) İtirazlar yazılı olarak yapılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:
(A) İtiraz sahibinin adı, adresi ve diğer detaylar;
(B) İhale malcammın adı, adresi ve diğer detaylar;
(C) İtiraz edilen ihale duyurusu, ihale belgeleri vej'a kararın 

içeriği ve itirazda bulunan ihale katılımcısının bu Yasa 
uyarınca ihale kararının bir hak ihlali veya çılcaılarma 
gelecek bir zarar olarak değerlendirmesinin gerekçeleri;

(Ç) İtirazda bulunan ihale katılımcısı tarafından açık bir şekilde 
ifade edilen ara önlem talepleri;

(D) İtiraz ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren bir belge.
(5) İtirazın, (4)’iincü fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin bazılarım 

içermemesi halinde, İtiraz Makamı itiraz eden tarafın itirazını 3 
(üç) iş gününden uzun olmayacak bir süre içinde tamamlamasını 
talep eder.

(6) İtiraz sahibinin, (5)’inci fıkrada belirtilen talep üzerine gerekeni 
yapmaması halinde, itiraz eksik olduğu gerekçesiyle reddedilir.

82. (1) Hakkında itiraz olan ihale komisyonu, İtiraz Makamının kendisine
yaptığı .bildirim tarihinden başlayan 3 (üç) iş günü içinde, İtiraz 
Makamına söz konusu itirazın değerlendirilmesi için gerekli olaıı 
tüm belgeleri sunar.

. (2) İtiraz Makamı, ilgili ihale komisyonundan daha fazla bilgi ve belge 
isteme hakkım saldı tutar. Böyle bir durumda, ihale değerlendirme 
komisyonu İtiraz Makamından ilgili talebi almasının ardından 
gerekli belge ve bilgileri 2  (ila) iş günü içinde sunar.

(3) İtiraz Makamının, itirazın İtiraz Makarama iletilmesinin ardından 
veya uygun olduğunda, (2 ) ’nci fikra uyarınca, ilgili ihale 
komisyonunca ek bilgi ve belgeleri almasının ardından 10  (on) iş 
günü içinde itirazı değerlendirir.
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İtirazlarla İlgili 
Karar

(4) Yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen süre, özel olarak gerekliliği 
doğrulanabilen durumlarda, 5 (beş) iş gününden fazla olmayacak 
şekilde uzatılabilir ve itiraz sahibi ve ilgili ihale komisyonu 
bununla ilgili bilgilendirilir.

(5) Bir itirazın dosyalandığı durumlarda, İtiraz Makamı, ilgili tarafların 
daha fazla zarar görmesini engellemek üzere, ilgili ihale komisyonu 
tarifinden alınan herhangi bir kararın askıya alınması veya 
uygulanması önlemleri de dahil öngördüğü çeşitli önlemler alabilir.

(6 ) İtiraz Makamı, itiraz gerekçeleri kalkar kalkmaz aldığı ara 
önlemleri iptal eder; aksi takdirde bu Yasanın S3’üncü maddesi 
uyarınca itirazla ilgili karamı alındığı tarihte ara önlemler 
geçerliliğini kaybeder.

(7) Bir ara emrinin alınmış olduğu ve ilgili ihale komisyonunun ihale 
sürecini devam ettirdiği hallerde, aynı ihale sürecinde devam 
ettirilen tüm  faaliyetler geçersiz sayılır.

(8) Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, itirazın, ihale 
komisyonunun ihalenin verilmesi kararı ile ilgili ohnası halinde bu 
Yasanın 81’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca İhale 
Değerlendirme Komisyonunun itiraz bildirimi, bu Yasanın 77’üncü 
maddesindeki süre dolmamışsa dahi, kamu ihale sözleşmesinin 
imzalanmasını ve bu. Yasanın 83’üncü maddesi uyarınca nihai 
karar alınıncaya kadar uygulanmasını derhal askıya alır. Bu hülane 
ayları olarak imzalanan kamu ihaleleri, bu Yaşaran 84’üncü 
maddesinde belirtilen koşullar altında geçersiz sayılır. İtiraz 
Makamı, her koşulda, zarar görebilecek çıkarlar ve söz konusu 
kamu çıkarları üzerindeki olası sonuçlarını göz önünde 
bulundurarak, olumsuz etkilerinin faydalarım aşabileceği 
durumlarda ihaleyi imzalamaya ltaraı- verebilir.

83. (I) İtiraz Makamı bir itirazı aşağıda açıklanan hallerde reddeder:
(A) İtirazın bu Yasanın S l’inci. maddesinin (2)’nci fıkrası 

uyarınca belirlenen süre içinde sunulmadığı halde;
(B) İtirazın bu Yasanın 79’uncu maddesine uygun olarak, 

yetldsi olmayan bir iktisadi işletme tarafından yapılması 
halinde:

(C) İtirazın bir ihale duyurusu, ihale belgeleri veya bu Yasanın 
81’inci maddesinin ( l ) ’inci fıkrasında belirtildiği gibi bir 
karar aleyhinde olmaması halinde;

(Ç) İtirazın bu Yasanın 81’inci maddesinin (4)’üncü ve (5)’inci 
fıkralarında belirtilen gerekliliklere uymaması halinde;

(D) İlgili ihale, komisyonunun, itiraz makamının talebi üzerine 
almış olduğu kararım gözden geçirmesi halinde.

(2) İtiraz Makamı, itiraz sahibinden itirazından vazgeçme isteğini 
bildiren yazılı bir bildirim alması halinde süreci durdurabilir.

(3) İtiraz Makamı alacağı bir karar yoluyla:
(A) Yersiz olan itirazları reddedebilir.
(B) İtirazı yerinde bulup ihale sürecini ve alman kararları 

kısmen veya tamamen iptal edebilir, ihale değerlendirme 
komisyonunu tesbit ettiği usulsüzlüklerle ilgili bilgilendirir 
ve söz konusu İhale Değerlendirme Komisyonuna yeni bir 
ihale stireci başlatılmasını veya yeni bir karar almasını veya
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İhalenin ve/veya 
Sözleşmenin 
Geçersiz 
Sayılması

Yargı Yolu

Tüzük Yapma, 
Parasal Değerleri 
Artırma ve 
Genelge 
Yayımlama 
Yetkisi

gerçeldeşen usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için 
gerekenin yapılmasını talep edebilir.

(C) Yukarıdaki (B) bendi uyarınca alman bir karan takiben bu 
Yasaya uygun olmayan bir karardan ötürü zarara uğrayan 
iktisadi işletmelerin zararının ödenmesine karar verebilir.

(4) İtiraz Makamı, İlıale Değerlendirme Komisyonunun, yukarıdaki
(3)’ncü fıkradaki kararla ilgili yaptığı uygulama konusunda bir 
rapor hazırlamasını talep edebilir. İtiraz Makamı, İhale 
Değerlendirme Komisyonunun, alman kararı öngörülen süre içinde 
uygulamadığım tespit ederse, Bakanlar Kuruluna ve Başsavcılığa 
yazılı bilgi verir.

84. (1) Bir kamu ihalesi bu Yasa uyannca aşağıdaki hallerde geçersiz
sayılır:

(A) İhale makamlarının veya komisyonlarının, ihale 
duymuşunu bu Yasa hükümlerine göre yapmaması veya 
eksik yapması halinde;

(B) Bu Yasanın 77’nci maddesinin (3)5üncü fıkrasında sözü 
edilen 5 (beş) iş günlük beldeme süresine uyulmadığı 
hallerde ve 81’inci maddesinin (6 )’ncı ve (7)’nci 
fıkralarında öngördüğü hallerde, bu tip ihlallerin itiraz eden 
ihale katılımcısını bir çözüm arama olanağından mahrum 
bırakması ve ihale5ri almak için bir yemden değerlendirme 
talep etme şansını etkilemesi halinde.

(2) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkranın (B) bendi uyarınca iptal edilen bir 
ihaleden kaynaklanan sözleşme yükümlülüklerinin geriye dönük 
iptali veya alternatif olarak hala yerine getirilmesi gereken 
yükümlülüklerin iptal edilmesi kapsamım sınırlandırmak amacıyla, 
söz konusu kamu ihalesinin geçersiz olduğu İtiraz Makamı 
tarafından duyurulur.

(3) İhalenin tüm  ilgili boyutları değerlendirdikten sonra, İtiraz 
Makamı, bu Yasanın 83’iiııcü maddesinin (3)’üncü fıkrasının (C) 
bendi ile uyumlu olacak şekilde itiraz sahibinin zararlarının tazmin 
edilmesine halel gelmeksizin karar verebilir.

85. Anlaşmazlığa taraf olanlar, İtiraz M akamının aldığı herhangi bir karar 
aleyhinde, kararın bilgisine gelmesinden itibaren 75 (yetmiş beş) gün içinde, 
yargı yoluna gidebilirler.

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Tüzük Yapma Yetkisi ve Geçici ve Son Kurallar

8 6 . (1) Bakanlar Kurulunun, mali konularda Maliye İşleri ile Görevli
Bakanlığın yazılı görüşü alınarak, Bayındırlık İşleri ile Görevli 
Bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylayacak 
aşağıda belirtilen konularda tüzükler yapmaya yetkisi vardır:

(A) Yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin 
belirlenmesi.

(B) Hizmet alımlamıda mimari ve mühendislik projeler ile bu 
kapsamda yapılacak yarışmaların esas ve usullerin 
belirlenmesi.
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(2) Bakanlar Kurulunun. Merkezi İhale Komisyonu tarafından 
hazırlanıp, Maliye İşleri İle Görevli Bakanlıkça sunulup, Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak aşağıda belirtilen konularda tüzükler 
yapmaya yetkisi vardır:

(A) Yasanın uygulanmasında kullanılması gerekli veya yararlı 
olacak forumların hazırlanması, başvuru şekli ve başvuruda 
verilmesi gereken bilgilerin saptanması,

(B) Bu Yasanın 25’inci maddesi uyarınca yapılacak çerçeve 
anlaşmaları ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi,

(C) Bu Yasanın 31’inci ve 32’nci maddeleri uyarınca geçici ve 
kesin teminat mektupları ile ilgili hususların ve geçici 
temüııat oranının belirlenmesi;

(Ç) Bu Yasanın 38’inci maddesinde belirtilen Ortak İhale 
Terminolojisi;

(D) Bu Yasanın 77’inci maddesinin (7)’nci fikrasma göre 
yapılacak sözleşmelerin öm ek metinleri, düzenlenmesi ve 
uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi.

(3) İtiraz Makamının çalışma usul ve esasları Malij'e İşlerİ3rle Görevli 
Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi 
Gazete’de yaynnlanacak bir tüzükle düzenlenir.

(4) Bakanlar Kurulu, bu Yasada belirtilen eşik değerleri ve diğer 
parasal değerleri, her yıl Devlet Planlama Örgütünün açıkladığı 
hayat pahalılığı oranlarım dikkate alarak, yılda 2  (iki) kezden fazla 
olmamak üzere, beş katma varıncaya kadar artırmaya ve bu Yasada 
yer alan ilk miktarına kadar eksiltmeye yetkilidir.

(5) Merkezi İhale Komisyonu, ihale usul ve yöntemlerinin, kamu 
kurum ve kuruluşları ile diğer ihale makamları tarafından daha iyi 
anlaşılmasına yönelik genelge yayımlayabilir.

Yürürlükten 
Kaldırma ve 
Koruma 
R.G. EK IV 
07.03.1986 
A.E. 110

Geçici Madde 1 .Bu Yasanın, yürürlüğe girdiği tarihte Tüzükler hazırlanıp yürürlüğe lcoııur.
Tüzüklere İlişkin
Kurallar

Yürütme Yetkisi 8 8 . Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık
yürütür.

87. Bu Yasarım yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Devlet İhale Tüzüğü, adı 
geçen tüzük uyarınca yapılmış veya başlatılmış olan işlemlere halel 
gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş 89. Bu Yasa 15 Kasım 2016 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
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KAMU İHALE YASASI

(20/2016 Sayılı Yasa)

Madde 8 6  Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 8 6 ’uıcı maddesinin
(2 )’inci filrrasım n (A ) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, İhalelerde Kullanılacak Formlar ve Başvuru Tüzüğü olarak
isimlendirilir.

(2183)
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Tefsir 2

20/2016

Amaç 3.

İhale Talebi 4.

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“K eşif Bedeli”, yapım işleri ihalesi yapılmadan önce yapım işini 

yaptıracak ihale makamının talebi üzerine konu ile ilgili teknik daire 
tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Birim Fiyat Analizleri 
kullanılarak, katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen yapım işi 
bedelini anlatır.
“Metraj”, ihale kapsamında bulunan yapım işinin tümünün ve/veya bir 

, bölümünün iş kalemlerine ayrılmış olarak, söz konusu iş -kalemleri ile 
ilgili hesaplanan miktarların yer aldığı cetvelleri anlatır.
“T ek M erin  Açılması”, İhale Komisyonu tarafından ilan edilen gün ve 
saatte teklif kutusuna atılan teklif zarflarının açılmasını anlatır.
“Teklifin Esası”, katılımcıların ihalede sunduğu fiyat teklifi ile birlikte 
şartnamelerde sunulması zorunlu olan belgeleri anlatır.
“Teklif Kutusu”, bu Tüzük uyarınca ihaleye çıkarılan bir konuda 
tekliflerin atılması gerekenlcutujnı anlatir.
“Yasa”, Kamu İhale Yasasım anlatır.

Bu Tüzük, Kamu İhale Yasasına göre yapılan ihalelerde kullanılacak 
formlar, başvuru şekli ve başvuruda verilmesi gereken bilgilerin 
saptanması amacıyla yapılmıştır.

İKİNCİ KISIM 
Başvuru ve Kullanılacak Formlar

(1) İhale ile alınması, satılması veya kiralanması, kiraj'a verilmesi istenen 
. mal ve hizmetler ile onarım veya inşaatı düşünülen iş için İhale 

Komisyonuna yazılı olarak başvurulur. Başvurular Merkezi İhale 
Komisyonunun internet sayfasında yayımlanan form ile yapılır-. 
Başvurulara şartnamelerin ve ihale ilanının eklenmesi gerekir.
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İlan

İhale Dosyasının 
Hazırlanması

Şartnameleri ve ihale ilam eklenmeyen başvurular-dikkate alınmaz..
(2) Büyük onarım ve inşaat işleri yaptıracak İdareler keşif rapora 

düzenletil- ve keşif raporu şartnameye eklenir. Keşif raporları 
Bayındırlık v:e Ü lapim â'BSkaıüığm ca düzenlenir.

(3) Başvurulara İhale Komisyonunca sıra numarası verilir ve acil haller 
hariç müracaatlar sıra numarasına göre işleme tabi tutulur.

5. (1) İhale Komisyonu ihaleleri, Resmi-Gazete veya mahalli Türkçe
yaym yapan en az ila gazetede haftada bir defa,, (o güne kadar 
filmmiş başvuruları) İhale Komisyonu internet sayfasında örneği 
yer alan form çerçevesinde ilan eder.

(2 ) Yapılacak ilanlarda, aşağıdaki hususlar belirtilir.
(A) İhale sıra numarası,
(B) İlgili Kuruluş,
(C) Alınacak veya satılacak veya kiralanacak veya kiraya 

verilecek mal ve hizmetler ile onarım veya inşaatı yapılacak 
işin cinsi,

(Ç) Gerekli geçici teminat miktarı,
(D) Son teldif günü, saati ve yeri,
(E) Başvurma şeldi,
(F) Kiralama ve kiraya vermelerde, kiralama ve kiraya verme 

süresi.
(G) Şartnamenin veya büyük onanın ve inşaat işlerinde ihale 

dosyasının temin edileceği yer.

(1) (A) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihale 
dokümanında ve/veya şartnamelerde ihaleye katilım şartı -alarak 
istenilen bütün belgeleri içeren İhale Dosyası, İdare ve/veya İhale 
Komisyonundan verilen zarfa konulur. Zarfin üzerine katılımcının 
adı-soyadı veya ticari unvanı, yasal adresi, telefon numarası, teldif 
kabul numarası, ihale kapanış tarihi ve teklifin hangi işe ait olciuğu 
yazılacakta. Zarfin yapıştmlan yeri yetkili ldşi veya kişiler 
tarafından imzalanır ve/vej'a mühürlenir.
(B) Teklifin esasını, mali teldif fonnu ile birlikte ihale dokümanında 
ve/veya şartnamelerde katılım şartı olarak sunulması zorunlu olan 
tüm belgeler ve bilgiler oluşturur. Teklifi oluşturan tüm belgelerin 
ve bilgilerin şartnamede belirtilen koşulları içerecek şeldlde teldif 
dosyasında sunulması zorunludur. İhale dokümanında ve/veya 
şartnamede teklif ile birlikte sunulması istenen belge ve bilgiler eksik 
ise, tamamlattırılmaz, teldif geçersiz sayılır.
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Teklif Kutusu

İhalelerde
Kullanılacak
Form lar

Y ürütm e Yetldsi

(2) Teklifler ihale ilanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine 
kadar Merkezi İhale Komisyonu teklif kutusuna atılır. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmez ve açılmalcsızm iade edilir.
(3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir 
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Zeyilname ile teklif verme 
süresinin uzatılması halinde, idare ve katılımcılann ilk teklif verme 
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit 
edilen son teklif verme tarihine ve saatine“kadar uzatılmış sayılır.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihalenin kapanış tarihinden- itibaren en az 
otuz iş günü olup hunun üzerindeki süreler ihale şartnamesinde belirtilir. 
Geçerlilik süresine uymayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
(5) (A) İhtiyaç duyulması halinde, Merkezi İhale Komisyonu teklif

geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresini en fazla 
yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen süre kadar uzatılması . 
yönünde değişiklilc yapabilir. Teklif süresinin uzatılmasını 
düzenleyen zeyilnamede, ihale dokümanının hangi tarihe kadar 
satışının yapılabileceği ile yeni ihale süresi belirtilir. Değişiklikler, 
Merkezi ihale Komisyonu resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır 
ve katıhmcılara imza karşılığı elden teslim edilir. Katılımcı ile 
iletişim kurulamaması halinde kaiıhmcdarm resmi internet sitesinde 
yayınlanan değişikliği gördüğü ve tebligatm yapıldığı kabul edilir.
(B) Katılımcılar geçici teminatlarını,, kabul edilen yeni teklif 

geçerlilik süresine ve her balamdan geçici teminata ilişkin kurallara 
uydurmak zorundadır.

7. Teklif Kutusu, iki kilitli olup anahtarların birisi İhale Komisyonu 
Başkanında, diğeri de İhale Komisyonunun uygun göreceği diğer bir 
üyede muhafaza edilir.

8. ihalelerde kullanılacak formlar Merkezi İhale Komisyonu tarafından 
hazırlanır ve Merkezi İhale Komisyonunun internet sitesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM  
Son K urallar

Bu Tüzüğü Bakanlar Kurulu adma Maliye-İşleri İle Görevli Bakanlık 
yürütür.

Y ürürlüğe G iriş 10. Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
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Sayı: 718

K A M U  İH A L E  YASASI

Sayılı Yasa)

M adde 86 A ltında Yapılan Tüzük

K uzey K ıbrıs Türk Cum huriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Y asasının 86’nıcı maddesinin
(2 )’inci fıkrasının (B) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

K ısa  İs im  1. B u Tüzük, Ç erçeve A nlaşm a İh a le le ri E sas  ve U su lle r T üzüğü
olarak isimlendirilir.

B İR İN C İ K ISIM  
Gene] K u ra lla r

T efsir 2. B u  Tüzükte m etin başka türlü gerektirm edikçe;
“ Ç erçeve A n laşm a" , Bir veya birden fazla idare ile b ir veya birden 
fazla katılım cı arasında, belirli b ir zam an aralığında 
gerçekleştirilecek alıcıların özellikle fiyat ve m üm kün olan hallerde 
öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartlan belirleyen 
anlaşm ayı anlatır.
“ Ç erçeve A nlaşm a İhale lerinde İh a le  Y etk ilisi” , İdarenin, ihale 

ve harcam a yapm a yetki ve sorum luluğuna sahip İçişi veya 
kurullarını, birden fazla idarenin bir araj'a gelerek çerçeve anlaşma 
ihalesini gerçekleştirdiği durum larda ise, çerçeve anlaşma 
im zalanıncaya kadarki ihale işlemleri ile çerçeve anlaşmaya ta raf 
olan katılım cıların yeterliklerinin onild a j'd a  b ir değerlendirilmesi 
işlemlerini bu  idareler adına yapm a j'etki ve sorumluluğuna sahip 
k işi vej'a  kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış 
görevlilerini anlatır.
“ K a tı l ım a ” , Çerçeve anlaşma ihalelerine te k lif  veren veya 
kendisiyle çerçeve anlaşma im zalanan gerçek veya tüzel kişiyi ya 
da bunların oluşturdukları iş ortaklığım  anlatır.
“M ü n fe rit Sözleşm e” , Çerçeve anlaşm a kapsam nıda )rapılan 
alım larda katılım cılar ile idare arasında im zalanan yazılı sözleşmeyi 
anlatır.
“M ü n fe r it Sözleşm elerde İh a le  Y etk ilisi” , Çerçeve anlaşma 
kapsam ında m ünferit alımı gerçekleştirecek idarenin, ihale ve 
harcam a yapm a yetki ve sorum luluğuna sahip kişi ve3'a  kurulları ile 
usulüne uygun olarak yetki devri yapılm ış görevlilerini anlatır. 
“Y üklen ici” , Çerçeve anlaşma kapsam ında kendisiyle m ünferit 

. . .. sözleşm e im zalanan katılımcıyı anlatır.
20/2016 “Y asa” , K am u İhale Yasasını anlatır.

A m aç 3 .’ Bu Tüzük, K am u İhale Yasası kapsam ındaki idarelerin bu Tüzüğün
4 ’üneü m addesinde belirtilen mal ve hizm et alımları ile yapma 
işlerine ilişkin çerçeve anlaşma ihaleleri ile ilgili esas v e  usulleri 

■’ düzenlem ek am ac ıd a  yapılmıştır.
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Ç erçeve  
A nlaşm alar î le  
İlgili İlkeler

Ç erçeve  
Anlaşm a  
İhalesine K on u  
O labilecek  M al 
ve H izm et 
A lın ıla n  İle  
Yapım  İşleri

4. ' (1) Bu Tüzüğe göre düzenlenecek anlaşm alarda, ihale
doküm anında yer alan şartlara ayları hüküm lere yer verilem ez.
(2) Bu Tüzükte belirtilen  haller d ışında anlaşm a hüküm lerinde 
değişiklik yapılam az.
(3) İh a le  m akam ları K am u İhale Y asasm da iz in  verilen  hallerin  
d ışında veya rekabeti engelleyecek, k ısıtlayacak veya bozacak 
şekilde b ir çerçeve anlaşm ası yapam az.
(4) İhale K om isyonları, çerçeve anlaşm ası yap ılacak  katılım cı 
veya katılım cıları K am u İhale Y asasının 7 4 ’üncü  m addesinde 
belirtilen ihale sonuçlandnm a kriterlerine göre seçer.
(5) Çerçeve anlaşm alarının süresi 48(kırksekiz) ayı geçem ez.. -
(6) Çerçeve anlaşm a kapsam ında -yapılan  m ünferit 
sözleşm elerde, sözleşm enin  ifasının çerçeve anlaşm a süresi 
içerisinde yapılm ası zorunludur. A ncak iş artışı yapılm ası, m ücbir 
sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatım ı verilm esi 
hallerinde y a  da gecikm e cezasım n uygulandığı durum larda 
m ünferit sözleşm enin  ifası çerçeve anlaşm a süresi aşılarak 
gerçekleştirilebilir.
(7) Çerçeve anlaşm a yapılm ış olm ası idareye aln n  yapm a 
yüküm lülüğü getirm ez. İdare çerçeve -anlaşma kapsam ındaki 
ihtiyaçlarını K am u İhale Y asasm da yer alan diğer usulleri 
kullanm ak suretiyle de tem in edebilir.
(8) Çerçeve anlaşm a ihalelerinde açık ihale usulü  uygulanır.

İK İN C İ K ISIM  
Çerçeve Anlaşm a İhalesi K onuları ve Süreci

i. (1) M al ahm lan: H er tü rlü  tıbb i sa rf  m alzem esi, ilaç, serum , anti 
serum , aşı, h er tü rlü  o rtez ve protez, büro  m alzem esi, tıbb i 
cihazlar, k ırtasiye m alzem eleri, b ilgisayar ve bilgisayar sa rf  
m alzem esi, akaryakıt, her türlü  katı yalcıt, her türlü  gıda 
m addesi, her tü rlü  tem iz lik  sa rf m alzem esi, m uh te lif tip ray, 
m uh te lif tip  beton ve ahşap travers, her tü rlü  boya  m alzem esi, 
tekstil ve giyim  m alzem eleri, taşım a araçların ın  ve iş 
m akinelerin in  yedek parçalan , agrega v e  balast, k ilitli parke, 
bordür, karo ve her tü rlü  kum , çakıl ve çim ento, oy  sandığı, 
seçim  torbası, seçim lerde kullanılacak paravan, filigranlı oy  
pusulası kağ ıd ı ve filig ran lı oy zarfı kağıdı, elektrik , doğalgaz, 
petrol ürünleri ve sıvılaştırılm ış petrol gazı ürünleri, her tü rlü  
kim yasal gaz ve m adde,

(2) H izm et atım ları: T aşım a araçlarının ve m akinelerin  m utat 
balam  ve onarım  hizm etleri, oy pusulası basım  hizm etleri, 
sürekli n itelik te olm ayan kargo/yülc taşım a hizm etleri, 
tercüm e hizm etleri, sigorta  hizm etleri, kaiibrasyon hizm etleri, 
p iyasa denetim  ve gözetim  hizm etleri, teşhis ve tedaviye 
yönelik  hizm etler, elektron ik  haberleşm e hizm etleri, aram a 
am açlı sondaj hizm etleri,
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Bildirim  ve
Tebligat
Esasları

Çerçeve 
Anlaşm a  
İlıaleleri ile  
İlgili G enel 
K urallar

(3) Yapım iş le ri: B ina bakım  v e  onarım  işleri, karayolu m utat 
bakım  ve onarım  işleri, içm e suyu ve kanalizasyon şebekesi 
bakım  ve onarım  işleri, eneğ i nakil ha tlan  balam  ve onaran  
işleri, doğalgaz ve petrol boru  ha tlan  bakım  ve onarım  işleri.

6. (1) İhale M akam ları çerçeve anlaşm a yapm ak istediklerim  b ir ihale
dujoırusu ile  bildirirler.

(2) İhale duyuruları, ön bilgi duyuruları, ihalenin k im e verileceğinin 
belirlenm esinde uygulanacak usul, ihalenin kim e verildiğine dair 
duyurular v e  herhangi bir ip tal karan  M erkezi İhale 
K oınisyonunun belirlejreceği şek ilde ihale m akam ının in ternet 
sitesinde yayınlanır, nihale duyurulan , in ternet sitesinde- 
yayım lanm ası ile eş zam anlı olarak  aynı zam anda yerel iki 
gazetede 1 (bir) gün süre ile yayım lanır.

(3) İhale duyurusu internette ve yere l iki gazetede yayınlanm ak 
üzere eş zam anlı olarak  gönderilm em işse, tekliflerin  verilm esi 
için konulan süre ihale duyurusunun yerel İlci gazetede 
yayınlandığı gün başlar.

(4) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkradaki duyuru ve (2 )’nci fıkradaki 
yayınlam a işlerini, Y asanın 4 ’iincü m addesinin ( l ) ’inci 
fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan ihale m akam ları 
için M erkezi İhale K om isyonu yapar.

(5) B u Tüzükte bahsi geçen h er tü rlü  talep, bilgi, duyuru v e  diğer 
doküm anlar yazılı olarak iletilir,

(6) İhale m akam ının vc ihale kom isyonlarının yapacağı seçim  
doğrultusunda bu Tüzükte belirtilm iş olan her türlü  iletişim  ve 
bilgi alışverişi posta, faks, elden te s lim  veya elektronik araçlarla 

. veya bu yöntem lerin  bir arada ku llanılm asıyla gerçekleştirilir.
(7) Katılımcı v e  katılım cı olabilecekler tarafından ida re  ile 

yapılacak yazışm alarda elektronik ortam  ve faks kullanılam az.

7- (1) Çerçeve anlaşm a ihalelerinde çerçeve anlaşm aya ta ra f  olacak
katılım cı sayısı üçten az o lm am ak üzere ihale doküm anında 
belirtilir.

(2) B irden fazla idarenin bir ara j'a  gelerek çerçeve anlaşm a‘ihalesini 
gerçekleştirdiği durum larda, çerçeve anlaşm adan yararlanacak 
olan- her b ir idare tarafından çerçeve anlaşm a kapsam ında ay n  
m ünferit sözleşm eler yapılabilir.

(3) Çerçeve anlaşm a ihalelerinde ihale kom isyonu tarafından 
3'apılan değerlendirm e sonucunda 'teklifleri geçerli kabul edilen 
katılım cılar, ekonom ik açıdan en avantajlı tekliften başlanm ak 
suretiyle, listeye alınır.

(4) Çerçeve anlaşm a ihalelerinde anlaşm aya ta ra f o lan  katılım cı . 
sayısının üçün  altına inm esi halinde, çerçeve anlaşm anın sona 
erdiği taraflara  bildirilir.

. (5) K ısm i tek life  açık çerçeve anlaşm a ihalelerinde her b ir lasına 
ilişkin im zalanan çerçeve anlaşm a ayn  bir çerçeve anlaşm a
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olarak kabul edilir. Çerçeve anlaşm a im zalanabilm esi için her 
bir k ısım  iç in  çerçeve anlaşm a im zalayacak en az üç 
katılım cının bulunm ası gerekir. B u  sayının üçün  altına düştüğü 
durum larda çerçeve anlaşm a im zalanm ayarak b u  k ısm a ilişk in  
çerçeve anlaşm a ihalesi ip tal edilir.

(6) K onsorsiyum lar çerçeve anlaşm a ihalelerine katılam azlar.
(7 )M ünferit sözleşm e aşam asında te k lif  edilen b irim  fiyat te k lif , 

bedeli çerçeve anlaşm ada yazıh- b irim  fiyat te k lif  bedelini 
aşamaz.

(8) İstekliler yeterliklerinin devam  ettiğini oniki ayda b ir 
belgelendirir. Y eterliği devam  etm eyen katılım cılar ile çerçeve 
anlaşm a kapsam ında te k lif  verm eye davet edildiği- halde iki k ez  
tek lif verm eyen veya ila  kez geçerli tek lif" verm eyen 
katılım cıların  çerçeve, anlaşm aları feshedilir. B irden faz la  
idarenin b ir  a raya  gelerek  çerçeve anlaşm a ihalesini 
gerçekleştirdiği durum larda, te k lif  verm eye davet edildiği halde 
te k lif  verm eyen veya, geçerli te k lif  verm eyen  katılım cılar, 
m ünferit sözleşm eyi im zalayacak idare tarafından  çerçeve 
anlaşm a ihalesini yapan idareye bildirilir.

(9) B irden fâz la  idarenin bir araya, gelerek çerçeve an laşm a ihalesini 
gerçekleştirdiği durum larda, m ünferit sözleşm enin 
im zalanm asına ve uygulanm asına ilişk in  hususlar, alım ı/işi 
gerçekleştirecek idare tarafından belirlenir v e  m uayene ve kabul 
kom isyonu d a  aynı idare tarafından  oluşturulur.

(10) M ünferit sözleşm eler ile  yapılacak olan a lım lann  top lam ' 
m iktarı, yasal iş artışları dahil, çerçeve anlaşm a kapsam ında 
alım ı p lan lanan  tahm ini ihtiyaç m iktarını aşam az, . .

8. (1) Çerçeve anlaşm a ihalelerinin yaklaşık m aliyeti, ihalenin,
konusunun m al veya hizm et alım ı ya da yapnn  işi o lm asına göre 
ilgili îdare tarafından belirlenir.

(2)Y aklaşık m aliyet, çerçeve anlaşm anın süresi dikkate alınarak 
anlaşm a kapsam ında alım ı p lanlanan tahm ini ih tiyaç m iktarının 
tamam ı üzerinden hesaplanır.

(3) M ünferit sözleşm e aşam asında yaklaşık m aliyet, ih tiyaç m iktarı 
göz önüne alınarak hesaplam r. B u  hesaplam a çerçeve anlaşm a 
yapılm ası aşam asında tesp it edilen  bedel üzerinden  yapılabilir. 
Bu bedelin  giincellenm esine ihtiyaç duyulm ası halinde, ihale  
konusunun m al veya hizm et alım ı ile yapım  işi olm asına göre 
ilgili İdare tarafından güncellem e y ap ılın ,.

. (1) İhale doküm anında; katılım cılara talim atları d a  içeren idari 
şartnam e, standart form lar, m al ve h izm et a lım lannda teknik

; şartnam e, yapım  işlerinde işin  projesini de kapsayan  teknik  
şartnam e, çerçeve anlaşm a ve m ünferit sözleşm e tasarısı ile 
gerekli diğer belge ve b ilgiler bulunur.
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(2) îha le  doküm anında yapılan  düzenlem eler birbirine aykırı 
olam az.

10- (1) İdare, ihale dokümanım oluşturul'. Her sayfası onaylanan
dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası 
zorunludur.

(2) İdare tarafından;
(A ) S tandart Form lar
(B) Ç erçeve A nlaşm a İhale lerinde U ygulanacak idari
Şartnam e
(C) M al ve H izm et A lnn ları ile  Y apım  İşlerine A it
Ç erçeve A nlaşm a
(Ç) M al A lım lanna A it M ünferit Sözleşm e
(D )' H izm et A lım lanna A it M ünferit Sözleşm e
(E) Y apım  İşleri İhalelerine A it M ünferit Sözleşm e

ye M erkezi İhale K om isyonu ta rafından  belirlenen diğer 
düzenlem eler esas alınarak ihale doküm anı hazn iam r.

(3) İhale doküm anı, m ünferit sözleşm e tasarısı hariç, ilk  ilan 
tarihine k ad a r kesinleştirilir. M ünferit -sözleşme tasarısı ise 
m ünferit sözleşm e iç in  te k lif  verm eye davet aşam asında 
kesin leştirilir ve te ld if  verm eye davet yazısının ekinde 
katılım cılara gönderilir.

(4) İhale doküm anının  Türkçe hazırlanm ası zorunludur. A ncak 
yabancı katılım cılara- açık  o lan  ihalelerde doküm anın tam am ı 
veya bir k ısm ı Türkçe yan ında b aşk a  d illerde de hazırlanabilir. 
Talep edenlere yabancı dilde hazırlanan  doküm an Türkçe 
doküm an ile  b irlikte verilir. B u durum da ihale doküm anının 
anlaşılm asında, yorum lanm asında ve anlaşm azlıkların  
çözüm ünde T ürkçe m etin  esas alırur.

H .  (1) İhale konusu, işe ilişk in  yak laşık  m aliye t hesap cetveli, 
şartnam eler, standart form lar, çerçeve anlaşm a tasarısı, 
m ünferit sözleşm e tasarısı ve d iğer doküm an '-ihale onay 
belgesine eklenir ve bu  belge ilgili idarenin  e n  üst düzeydeki 
am irinin onayına sunulur.

(2). Ç erçeve anlaşm a kapsam ında alım  yapılm asına karar verilm esi 
halinde, m ünferit alım a konu  işe ilişk in  yak laşık  m aliyet hesap 
cetveli m ünferit sözleşm e onay belgesine eklenir ve bu  belge 
m ünferit alım ı gerçekleştirecek olan idaren in  en  üst düzeydeki 
am irin in  onaym a sunulur.

12. (1) İdare, h e r b ir çerçeve anlaşm a ihalesi iç in  b ir çerçeve anlaşm a-
işlem  dosyası düzenler. B u  dosyada ihale sürecinin bulunduğu 
aşam aya göre aşağıdaki belgeler yer ahr.
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(A) Onay belgesi ve eki yaklaşık m aliyet hesap cetveli,
(B) Listeye alınacak katılımcıların, fiyatla birlikte fiyat dışı 

unsurlar da -dikkate alınarak belirleneceği çerçeve 
anlaşm a ihalelerinde fiyat dışı unsurlara, bu  unsurların 
parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve 
hesaplam a yöntem ine yönelik düzenlem enin 
gerekçelerinin yer aldığı açıklam a belgesi,

(C) İhale doküm anı ile düzenlenmişse zeyilnam e ve 
yapılm ışsa açıklamalar,

(D) İhale ilan metinleri,
(E) Şikayet başvurulan  ile başvurular üzerine idare 

tarafından - alınan kararlar ve bunların bildirim ine 
ilişkin belgeler,

(F) İtiraz başvurusunda bulunulm uş ise bu başvuruyla ilgili 
idare ile İtiraz M akam ı ve İhale K om isyonu arasındaki 
tüm  yazışm alar ve İtiraz M akam ının verdiği kararların 
onayh örnekleri,

(G) İstekliler tarafindan sunulan teklifler,
(H) İsteklilere yapılan bildirim lere ilişkin tebligat ve ahnd ı 

belgeleri,
(İ) İhale kom isyonu tu tanak ve kararlan,
(J) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

(2) B irden fazla idaren in  b ir araya gelerek çerçeve anlaşm a 
ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşm a işlem  
dosyasının bir örneği, bu  anlaşm a kapsam ında m ünferit 
sözleşm e yapabilecek idarelere gönderilir.

13. (1) İdare, çerçeve anlaşm a kapsam ında yapılacak her b ir alım  iç in
ayrı b ir m ünferit sözleşm e işlem  dosyası düzenler. B u dosyada 
ihale sürecinin bulunduğu aşam aya göre aşağıdaki belgeler yer 
alır:

(A) M ünferit sözleşm e onay belgesi ve eki yaklaşık m aliyet 
hesap cetveli,

(B) T eklif verm eye davet yazılan,
(G) İstekliler tarafından sunulan teklifler,
(D) İtiraz başvurusunda bulunulm uş ise  bu başvuruyla ilgili 

idare ile İtiraz- M akam ı ve İhale K om isyonu arasındaki 
tüm  yazışm alar ve İtiraz M akam ının verdiği kararların 
onayh örnekleri,

(E) İsteklilere yapılan bildirimlere ilişirin tebligat ve ahndı 
belgeleri,

(F) İhale kom isyonu tutanak ve kararlan,
(G) İhale süreci ile  ilgili diğer belgeler.

(2) Gerekli incelemeyi yapm alarım  sağlam ak am acıyla m ünferit 
sözleşm e işlem dosyasının birer örneği, tek lif verm eye davet 
yazısının katılım cılara gönderildiği tarihte idare tarafindan 
ihale komisyonuna verilir.
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(3) M ünferit sözleşme işlem  dosyası çerçeve anlaşm a işlem 
dosyası içinde m uhafaza edilir.

14. (1) İlan yapıldıktan sonra ihale doküm anında değişildik
yapılm am ası esasta. D eğişiklik 3'ap ıhnası zorunlu olursa, bunu 
gerektiren sebep ve zorunluluklar b ir tutanakla tespit edilerek 
önceld ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan 
olunur. Ancak, tekliflerin hazırlanm asını etkileyebilecek maddi 
veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya

• da idareye yazılı olarak bildirilm esi halinde, zeyilname 
düzenlenm ek suretiyle ihale doküm anında değişiklik 
yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son 
te k lif  verm e tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi 
olmalarını tem in edecek şekilde ihale dokum am  satın alanların 
tam am ına bildirilir._A ncak, belirlenen m addi veya teknik 
hataların vej^a eksikliklerin ilanda da bulunm ası halinde ise  
ihale sürecine devam  edilebilm esi düzeltm e ilanı yapılması ile 
mümkündür.

(2) Yapılan değişildik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilm esi için 
ek süreye ihtiyaç duyulm ası halinde, ihale tarihi bir defaya 
m ahsus olm ak üzere en fazla yirm i gün süreyle zeyilname ile 
ertelenebilir. Zeyilnam e düzenlenm esi halinde, tekliflerini 
vermiş olan katılım cılara tekliflerini geri çekerek yeniden teklif 
verme imkanı tarnıur.

(3) T eldif verm e aşamasında, ihale doküm anında açıklanmasına 
ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale talihinden beş 
gün öncesine kadar yazılı olarak açıklam a talep edilebilir. Bu 
talih ten  sonra yapılacak açıklam a talepleri değerlendirmeye 
alınmaz. .

(4) A çıklam a talebinin idarece uygun görülm esi halinde idarece 
yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı satın 
alanların tam am ına bildirilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, 
ihale tarihinden en az beş gün önce doküm an satm  alanların 
bilgi sahibi olmalarım sağlayacak şekilde 3'apıhr. Açıklamada, 
sorular ve idarenin ayrıntılı cevaplan yer alır; ancak açıklama- 
talebinde bulunanın kim liği belirtilm ez Yapılan yazılı 
açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dolcümam 
alanlara, ihale dokümanı ile birlikte verilir.

(4) Herhangi bir şikayet üzerine yapılan incelemede; tekliflerin 
hazırlanm asını veya işin gerçekleştirilm esini etkileyebilecek 
maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve 
idarece ihale dokümanında düzeltm e yapılmasına kaim' 
verilmesi halinde, ihale tarihine beş günden az süre lcahnış olsa 
dahi gerekli düzeltm eler yapılarak jn ıkanda belirtilen usule 
göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi 
veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması
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halinde ise ihale sürecine devam  edilebilm esi ancak düzeltm e 
ilam yapılm ası ile m üm kündür.

15. (1 )' İdaren in  v e  İhale K om isyonunun gerekli gördüğü veya ihale
doküm anında yer alan belgelerde, ihalenin yapılm asına engel 
olan ve düzeltilm esi m üm kün  bulunm ayan hususların  tesp it 
edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durum da, iptal nedeni belirtilm ek suretiyle ihalenin  iptaL  
edildiği katılım cılara ilan  ed ilerek  duyurulur. Bu. aşam aya 
kadar te k lif  verm iş olanlara ihalenin  iptal edildiği ayrıca teb liğ  
edilir.

(3) İhalenin- iptal edilm esi halinde; verilm iş o lan  tek lifler, 
reddedilm iş say ihr ve bu  teklifler aç ılm altsm n katılım cılara 
iade edilir. İhalenin ip tal edilm esi nedeniyle idareden herhangi 
bir hak talebinde bulunulam az.

(4) İhalenin iptal edilm esi durum unda, ip tal nedenleri gözden 
geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

16. İhaleye katılım da yeterlilik  iç in  istenecek ekonom ik ve m ali 
yeterlilik  ile m eslek i ve tekn ik  yeterliliğe ilişk in  kriterler ve 
hesaplam a yöntem i İhale K om isyonu tarafından belirlerdi' ve İhale 
Kom isyonunun internet sayfasında duyurulur.

17. (1) İstekliler yeterlik lerin in  devam  ettiğini oniki ayda b ir
belgelendirir. B u  belgelendirm enin  yapılm ası gereken tarih ler 
ay ve yıl olarak çerçeve anlaşm ada belirtilir. Y eterliğ in  devam  
edip etm ediği ihale kom isyonunca değerlendirilir. Ç erçeve 
anlaşm a ihalesinde öngörülen yeterlik kriterlerinden 
hangilerinin oniki ayda b ir istenileceği ihale doküm anında 
belirtilir. Y eterliği devam  etm eyen katılım cı ile im zalanan 
çerçeve anlaşm a feshedilir. Çerçeve anlaşm aya ta ra f o lan  
katılım cı sayısının ü çün  altına inm esi halinde ise m evcut 
çerçeve anlaşm anın sona  erdiği taraflara bildirilir.

(2) Yapılan yeterlik  değerlendirm esi som asında çerçeve 
anlaşm aya ta ra f  olan katılnncıiarın  yeterlik  durum ları çerçeve 
anlaşm a dosyalarında kay ıt altına alrmr.

18.. K am u İhale Y asasının 13’üncü  m addesinin ( l ) ’inci fıkrasında 
belirtilen durum larda olan katılmacılar ile aynı m addenin  (2)’inci 
fikrası uyarınca yasaklam a karan  verilen  kişi, şirket veya iktisadi 
işletm eler çerçeve anlaşm a ihalelerine katılamaz.
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19. (1) T e k lif  m ektupların ın  şekli İhale K om isyonu tarafından
belirlenir.
(2) T e k lif  m ektupların ın  aşağıdaki şa rtlan  taşım ası zorunludur:

(A) Y azılı o lm ası,
(B) İhale doküm anının tam am en okunup kabu l edildiğinin 

belirtilm esi,
(C) T ek lif  ed ilen  bedelin rakam  ve yaz ı ile  b irb irine uygun olarak 

aç ıkça yazılm ası,
(D) Ü zerinde kazıntı, silinti düzeltm e bulunm am ası,
(E) K u zey  K ıb n s  Türk Cum huriyeti vatandaşı gerçek kişilerin  

K uzey  K ıbrıs Türk Cum huriyeti İçimlik num arasının. K uzey 
K ıb n s  T ürk  Cunihuriyeti’nde faaliyet- .gösteren tüzel kişilerin 
ise  M Ş num arasının belirtilm esi,

(F) A d, soyad veya ticaret unvanı yaz ılm ak  suretiyle 3retkili 
ld şilerce  im zalanm ış olması,

(G) İş ortaklığ ı olarak te k lif  veren  katılım cıların  te ld if  
m ektupların ın , ortakların tam am ı ta rafından  veya te ld if  
verm eye yetki verdikleri k işiler tarafından  im zalanm ası 
gerekir.

( t i)  S unu lan  te ld if  m ektuplarının şekil ve içerik  bakmamdan
y u k a ııd a  belirtilen niteliklere v e  te ld if  m ektubu standart
fo rm una uygun  olmaması tek lifin  esasım  değiştirecek nitelikte 
b ir eksild ik  olarak kabul edilir. T ek lif  m ektuplannm  taşım ası 
zo run lu  özelliklerden herhangi birini taşım ayan te k lif  
m ek tup lan  değerlendirm e d ış ı b ırakılacağından, bunların 
sonradan  değiştirilm esi, düzeltilm esi v ey a  eksildiklerinin 
giderilm esi gibi yollara başvurulam az. T ek lif  m ektubu usulüne 
uygun  o lm ayan katılım cının  teklifi değerlendirm e dışı
b ırak ıhr.

[İ) M ünferit sözleşm e aşam asında sunulacak te k lif  m ektuplarının 
da b u  m addede belirtilen şa rtlan  taşım ası zorunludur.

20. (1) Ç erçeve anlaşm a ihalelerinde tekliflerin  geçerlilik  süresi;
tahm ini te ld if  değerlendirm e süresi, şikaj'e te  ilişk in  süreler, 
ihale  kararın ın  ona3'Ianm ası ile  anlaşm a im zalanm asına kadar 
geçecek  süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak  belirlenir ve 
bu .sü re ihale doküm anında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulm ası 
halinde bu  süre, te ld if  ve an laşm a k oşu llan  değiştirilm em ek ve 
katılım cın ın  kabulü kaydıyla, en  faz la  ihale doküm anında 
belirtilen  te k lif  geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

(2) M ünferit sözleşm e aşam asında katılım cılar tarafından 
verilecek  tekliflerin  geçerlilik  süresi te ld if  venneye davet 
yaz ısında belirtilir.

T em inatlar 21. (1) Ç erçeve anlaşm a aşam asında geç ic i-tem inat ve kesin tem inat
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. istenilmez.

(2) İhale doküm anında belirtilm esi kaydıyla;
(A) Ç erçeve anlaşm a kapsam ında gerçekleştirilecek m al 

almalarında, m ünferit sözleşm e aşam asında, alım ın 
garanti süresi öngörülm eyen b ir  m al alım ı olm ası ve bir 
defada tesiim  edilm esi halinde kesin tem inat alınm ası 
zorunlu  değildir. A ncak  garanti süresi öngörü len  m al 
alım ı ile  teslim atı süreye bağlı m al alm alarında kesin 
tem inat alınm ası zorunludur. K esin  tem inat alınm ası 
durum unda m ünferit sözleşm e bedeli üzerinden 
hesaplanarak %  5 oranında kesin tem inat alınır.

(B) Ç erçeve anlaşm a kapsam ında gerçekleştirilecek yapım  
işleri ile  h izm et ■ alanlarında, taahhüdün sözleşm e ve 
ihale doküm anı .hüküm lerine uygun  olarak  yerine 
getirilm esini sağlam ak am acıyla, m ünferit sözleşm enin  
yap ılm asından  önce, m ünferit sözleşm e b ed e li üzerinden 
hesaplanarak %  5 oranında kesin  tem inat a l ın ır . .

(3) K esin tem inat m ektuplarının süresi, m ünferit sözleşm eye konu 
işin kabul tarih i, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti 
süresi d ikkate alınm ak suretiyle idare tarafından  belirlen ir ve 
en  az sözleşm enin  süresi bo j'unca geçerli olur.

(4) . İsteklin in  iş ortaklığı olm ası halinde top lam  tem inat m iktarı,
ortaklık o ran ına bakılm aksızın ortaklardan biri veya birkaçı 
tarafından karşılanabilir.

(5) H er ne suretle olursa olsun, idarece alm an tem inatlar 
haczedilem ez v e  üzerine ihtiyati tedb ir konulam az.

(6) G erek görüldüğünde tem inat m ektuplarının ilgili bankanın 
genel m üdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce 
yapılabilir. Y apılan teyitlerde, bankanın  en az ik i yetk ilisin in  
im zasının bulunm ası gerekm ektedir.

(7) F iyat fark ı ödenm esi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat 
farkı o la rak  ödenecek bedelin , sözleşm e bedelinde artış 
m eydana gelm esi halinde b u  artış tu tarının y ü zd e  beşi 
oranında tem inat olarak kabul edilen değerler üzerinden  e k  
kesin tem inat alınır. F iyat fa rk ı o larak  ödenecek bedel 
üzerinden hesaplanan ek kesin tem inat hakedişlerden kesinti 
yapılm ak suretiy le de karşılanabilir.

T ek lifle r in  
A lın m ası, 
A çılm ası ile 
B e lg e le rd ek i 
Bilgi
E k s ik lik le r in in
T a m a m la tıh n a s ı

22. (1) T ekliflerin  alınm ası ve açılm asına ilişkin işlem ler; Yasa, bu
.. . T üzük ve şartnam elerde belirtilen esaslar çerçevesinde, 

standart fo rm lar kullanılarak gerçekleştirilir.
(2) T ek lif  za rflan , alm ış sırasına göre incelenir. T e k lif  zarfları 

açılm adan önce yaklaşık m aliyet açıklanır.
(3) T ek lif zarfı iç inde sunulm ası istenilen belgeler ve bu belgelere 

ilgili m evzuat gereğince eklenm esi zorunlu  o lan  eklerden 
herhangi b irin in  katihm cılarca sunulm am ası halinde, bu eksik
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Listenin
O luşturulm ası

belgeler ve ekleri idarelerce tarnam latılam az.
(4) Teklifin esasım  değiştirecek nitelikte olm am ası kaydıyla, 

sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunm ası halinde idarece 
belirle'neff " sürede" bu eksik bilgilerin tam am lanm ası yazılı 
olarak istenir. Bu çerçevede, tam am latılm ası istenen bilgi 
eksild ik lerinin giderilm esine ilişk in  belgelerin niteliği dikkate 
alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere 
m akul bir tam am lam a süresi verilir. Belirlenen sürede eksilc 
bilgileri tam am lam ayanların teklifleri değerlendirm e dışı 
bırakılır.

(5)- İdare tarafından bilgi eksildiklerinin tam am laüîm ası am acıyla 
verilen süre içinde katılım cılarca sunulan belgelerin, ihale 
talibinden sonraki bir tarih te düzenlenm esi halinde,, bu  
belgelerin katılım cının ihale talihinde ihaleye katılım  
şartlarını sağladığını tevsik  etm esi durum unda kabul edilir.

(6) B ilim  fiyat te k lif  cetvellerinde aritm etik  hata bulunup 
bulunm adığı incelenir. B irim  fiyat tek lif  cetvellerinde 
aritm etik hata bulunduğu tesp it edilen teklifler değerlendirm e 
dışı bırakılır.

23. (1) Çerçeve anlaşm a ihalelerinde yeterlik kriterlerini sağlayan
çerçeve anlaşm aya ta ra f  olacak katılım cı sayısı üçten az 
olm am ak üzere ihale ilanı ile ihale doküm anında belirtilir. Bu 
durum da idarelerce ekonom ik açıdan en avantajlı tekliften 
başlaj^arak üsteye .alınacak katılım cılar belirlenir.

(2) Listeye alınacak katılım cılar sadece fiyat esasına göre veya
fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar d a  dikkate alınarak 
belirlenir. İhale konusu işin  , özelliği göz önünde 
bulundurularak işletm e ve bak ım  m aliyeti, m aliyet etkinliği, 
verim lilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur 
olarak belirlenebilir. -

(3) Listeye alınacak katılım cıların  fiyat ile birlikte fiyat dışı 
unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat 
dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile 
hesaplam a yöntem i ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin 
yapılabilm esi için sunulacak-bel'geler idari şartnam ede açıkça 
belirtilir. M ünferit sözleşm e aşam asında -katıhmcılarm 
tekliflerinin değerlendirilm esinde; çerçeve anlaşm a 
aşam asında öngörülen aynı fiyat dışı unsurlar, parasal 
değerleri veya nispi ağırlıkları değiştirilmeksi zin, dikkate 
alınarak ekonom ik açıdan en avantajlı tek lif belirlenir.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir m arka veya m odel esas alınarak 
rekabeti ortadan kaldırıcı b ir şekilde belirlenemez.

T ek liflerin  E ş it . 24. (.1) Çerçeve anlaşm a ihalelerinde tekliflerin  eşit olması nedeniyle
O lm ası D u ru m u  listeye alınacak katılım cı sayısının ihale dokümanında
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A şırı D üşü k  
T eldifler

Yerli M alı 
T ek lif E d en  
İstek liler L eh ine  
F iyat A vantajı 
U ygulanm ası

Bütün  
Tekliflerin  
R eddedilm esi ve  
İhalenin İp tali

İhalenin  K arara
Bağlanm ası,
O naylanm ası ve
Çerçeve
A nlaşm asının
İm zalanm ası

öngörülen  sajayı aşm ası halinde, aynı teklifi veren 
katılım cıların  tam am ı listeye almır.

(2) M ünferit sözleşm e aşam asında b irden  faz la  katılım cı 
tarafindan  verilen  tekliflerin eşit o lduğu v e  bunların  da 
ekonom ik açıdan en. avantajlı te k lif  olduğunun anlaşıldığı 
durum larda teklifler idari şartnam ede belirtilen  usule göre 
değerlendirilerek ekonom ik açıdan en  avantajlı tek lif  
belirlenir.

25. (1) Ç erçeve anlaşm a aşam asında aşın  düşük tek liflerin  tespit
edilm esi v e  sorgulanm ası İhale K om isyonu tarafindan 
belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) M ünferit sözleşm e aşam asında aşm  düşük te k lif  sorgulam ası 
yapılm az.

26. (1) Y e d i m alı tek lif  eden katılım cılar lehine fiyat avantajı
uygulanm asında İhale K om isyonunca belirlenen  esaslar 
d ikkate alın ır.

(2) Ç erçeve anlaşm a ihalesinde yerli m alım  te k lif  eden 
katılım cılar lehine fiyat avantajı uygulanm am ası durum unda, 
m ünferit sözleşm e aşam asında d a  fiyat avantajı uygulam ası 
yapılm az.

(3) Çerçeve anlaşm a ihalesinde yerli m alım  te k lif  eden 
katılım cılar lehine fiyat avantajı uygulanm ası durum unda ise 
m ünferit sözleşm e aşam asında da fiyat av an ta jı. uygulam ası 
yapılm ası zorunludur.

27. İhale kom isyonu kararı üzerine  idare, verilm iş olan bü tün  teklifleri 
reddederek ihaleyi ip ta l etm ekte serbesttir. İhalenin  iptal edilmesi 
halinde bu durum  gerekçeleriyle birlikte bütün katılım cılara derhal 
bildirilir. İdare bütün tekliflerin  reddedilm esi nedeniyle herhangi bir 
yüküm lülük altına girmez.

28. (1) İhale kom isyonu tarafindan yapılan değerlendirm e sonucunda
yeterli bulunan katılmacılar (üçten az ve ihale doküm anında 
belirtilen sayıdan fazla  olm am ak üzere) belirlenir ve 
ekonom ik açıdan en avantajlı tekliften başlanm ak suretiyle 
sıralanarak listeye alın ır. İhale kom isyonu tarafindan  alınan 
gerekçeli karar ilgili idareye sunulur.

(2) İhale K om isyonu listeye alınan katılım cıların  tam amının 
ihalelere katılm aktan yasaklı olup o lm adığına ilişk in  belgeyi 
ihale kararm a eklem ek zorundackr,

(3-) Y asaldı olduğu anlaşılan katılım cı listeden çıkarılır. A ncak 
çerçeve anlaşm a im zalanacak katılım cı sayısının, üçün altına 
düşm esi halinde ihale k ara n  onaylanm az ve ihale iptal edilir.
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Ç erçeve
A n laşm an ın
İm zalanm ası

İhale
S on u cu n u n
İlanı

M ünferit
Sözleşme

(4) İhale Komisyonu karar tarihini izleyen en geç beş iş günü 
içinde ihale karanın  onaylar veya gerekçesini açıkça belirtm ek

o  suretiyle iptal eder...
(5) İhale; kararın onaylanm ası halinde geçerli, iptal edilm esi 

. halinde ise hüküm süz sayılır.
(6) Kesinleşen ihale kararının bildirilm esi, anlaşm aya davet ve 

anlaşm am a im zalanm ası işlem leri, Y asa ve bu Tüzük 
esaslarına göre düzenlenm iş idari şartnam ede yer alan 

■ hüküm ler çerçevesinde gerçekleştirilin- K esin leşen ihale 
kararının bütün katılım cılara bildirim inden itibaren on gün 
geçmedikçe katılmacılarla çerçeve anlaşm a im zalanam az. .

(7)' Anlaşm anın im zalanacağı tarihte, anlaşm a im zalanm adan 
önce, çerçeve anlaşm a im zalanacak olan katılım cıların 
ihalelere katılm aktan yasaldı olup olm adığının teyit edilm esi 
zorunludur. Yasaldı olduğu anlaşılan katılım cı ile çerçeve 
anlaşm a im zalanm az. Ancak, çerçeve anlaşm a 
imzalayabilecek katılım cı sayısının üçün altına düşm esi 
halinde ihale iptal edilir.

(8) T eklif dosyalan ile sunulan belgeler iade edilmez. Ancak, 
tek lif kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onayh 
suret belgeler, katılım cının talebi halinde kendisine iade edilir. 
B u durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret 
belgelerin idarece onayh b ir suretinin çerçeve anlaşm a işlem  
dosyasında m uhafazası zorunludur.

29. . M ücbir sebep halleri dışında, anlaşm a im zalam aya d a v e t edilen
katılım cıların yasal yüküm lülüklerini yerine getirerek çerçeve, 
anlaşm ayı- imzalaması zorunludur. B u  zorunluluğa uym ayan 
katılım cılar Yasanın 13’üncü  m addesine göre kam u ihalelerine 
katılm aktan yasaklanır. A yrıca, çerçeve anlaşm a im zalayabilecek 
katılım cı sayısının üçün altına düşm esi halinde ihale iptal edilir.

30. (1) İhale sonucu, anlaşm anın im zalanm asından sonra İhale
Komisyonu internet saj^fasmda yayımlanır.

(2) İhale Komisyonu, ihale konusu işin önem  ve özelliğine göre
ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında- çıkan gazeteler
veya yayın araçları, bilgi işlem  ağı veya elektronik haberleşm e 
yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

31. (1) Çerçeve anlaşm a kapsam ında alım  yapılm asına k ara r
verilm esi halinde idare, listede yer alan katılmacıların ihalelere 
katılm aktan yasaldı olup olmadığını İhale Kom isyonundan 

. teyit ettirir. Listede yer alan katılmacılardan ihalelere 
katılmaktan yasaldı olm adığı anlaşılanlar çerçeve anlaşm ada : 
belirlenen koşullar dahilinde te k lif  vermeye davet edilir. • 
T eklif vermeye davet yazısında, alım  konusu mal veya
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hizmetin veya yapım işinin m iktarı, son  te ld if  verme tarih ve 
saati, tekliflerin geçerlilik süresi v e  j'ürürlükte bulunan ilgili 
fiyat farkına ilişkin esasların kapsam ında yer alan 
alımlarda/işlerde, katılım cının ilgili- fiyat farkına ilişkin 
esaslara göre güncellenen b ilim  fiyat tek lif  bedeli belirtilir. 
İsteklilere, ihale konusu işin karm aşıklığı v e  özgünlüğü gibi 
hususlar dikkate alınarak, tekliflerini sunm aları için yeterli 
süre tanınır. Teklif verm eye davet yazısı, son te ld if verme 
talihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde 
katılım cılara bildirilir.

(2) İstekliler te ld if m ektubunu ve ekinde yer alan bilgi ve 
belgeleri bir za rf içerisine koyarak son tek lif  verm e saatinden 
önce tekliflerini ihale K om isyonu sunar: D avet yazısında 
belirtilen tarih  ve saatten sonra sunulan teklifler reddedilir ve 
t-eklif zarflan açılmalcsızın iade edilir. Teklifler ile yaklaşık 
m aliyet ihale lcomis-yonu tarafından davet yazısında belirtilen 
tarih ve saatte hazır bulunan katılım cılara açıklanır. Teklif 
zarfı içinde sunulması istenilen- belgeler ve bu  belgelere ilgili 
m evzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi 
birinin katılım cılarca sunulmaması halinde, bu  eksik belgeler 
ve ekleri idarelerce tamam latılam az. Teklifin esasım 
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde 
bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu 
eksik bilgilerin tamam lanm ası yazıh olarak istenir. Bu 
çerçevede, tamam latılması istenen ' bilgi eksikliklerinin 
giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare 
tarafından ild iş .gününden az olm am ak üzere -makul bir 
tam am lam a süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri 
tam am lam ayanların teklifleri değerlendirm e dışı bırakılır. 
İdare tarafından bilgi eksikliklerinin tam am latılm ası amacıyla 
verilen süre içinde katılım cılarca sunulan belgelerin, son teklif 
verme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu 
belgelerin katılımcının son tek lif  verm e tarihinde ihaleye 
katılım  şartlarını sağladığım tevsik  etmesi du ran ım da kabul 
edilir. B irim  fiyat te ld if cetvellerinde aritm etik hata bulunup 
bulunmadığı incelenir.. Birim fiyat tek lif  cetvellerinde 
aritmetik hata bulunduğu tespit edilen teklifler değerlendirme 
dışı bırakılır.

(3) Teklifler ihale kom isj'onu tarafından değerlendirilerek, 
ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlam ak üzere 
sıralanır. İhale komisyonu, tarafından alm an gerekçeli karar, 
ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) İhale yetkilisi en geç üç g ü n  içinde ihale kararım  onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın 
onaylanması halinde geçerli, iptal edilm esi halinde ise 
hüküm süz -sayılır. İhale kararının onaylanmaması çerçeve .
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anlaşm anın feshedilmiş olduğu anlamına gelmez.
(5) Kesinleşen ihale karan , ihale yetkilisi tarafından onaylandığı 

günü izleyen iki iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, 
ihaleye tek lif  veren bütün katılımcılara, bu m addenin (3)’üncü 
fıkrası uyarınca alm an ihale komisj'onu kararı ile birlikte 
bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün katılım cılara 
bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme 
imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini, ön m ali kontrol 
yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı 
tarihi izleyen günden itibaren iki gün içinde, ihale- üzerinde 
bırakılan katılım cı sözleşm e imzalamaya davet edilir.

(7) Sözleşmeye davet yazısında; katılım cının davet yazısının 
tebliğini izleyen üç iş günü içinde son te ld if verm e tarihinde 
Yasanın 13’üncü maddesinde belirtilen durumlarda 
olmadığım gösteren belgeler ile kesin teminatı ve diğer yasal 
yükümlüklerini de yerine getirerek -sözleşmeyi imzalaması 
hususu bildirilir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde-Yasanın 
B ’üncü m addesinde belirtilen durumlarda olunmadığım 
gösteren belgeler her bir ortak tarafından ayrı ay n  verilecektir.

(8) İhale üzerinde bırakılan katılım cı tarafından süresi içinde 
yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek m ünferit sözleşm enin 
imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun 
görülmesi kaydıyla, ü s te d e  yer alan diğer katılım cılar sırayla

. sözleşm e im zalam aya 'davet edilebileceği gibi yeniden tek lif 
vermeye de davet edilebilir. Çerçeve anlaşm aya ta ra f olan 
katılım cı sayısının üçün altına düşmesi durumunda, çerçeve 
anlaşm anın sona erdiği taraflara bildirilir. Bu durum, çerçeve 
anlaşm aya dayanarak daha önceden akdedilen m ünferit 
sözleşmelerin yürütülm esini etkilemez.

(9) M ünferit sözleşm enin imzalanacağı tarihte, sözleşm e 
imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri İhale Kom isyonuna 
gönderilmek suretiyle- katılım cının ihalelere katılm aktan 
yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur, isteklinin 
ihalelere katılm aktan yasaldı olduğunun anlaşılması halinde 
münferit sözleşm e imzalanmayarak kendisiyle im zalanan 
çerçeve anlaşma- feshedilir. Bu durumda sekizinci fikrada yer 
alan usul uygulanır.

(10) M ücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet 
edileıı katılımcı j'asal yükümlülüklerini yerine getirerek 
sözleşmeyi im zalam ak zorundadır. B u  zorunluluğa 
uyulmaması halinde katılım cı hakkında Yasanın 13’üncü 
maddesine göre kam u ihalelerine katılmaktan yasaklama 
karan verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma 
feshedilir.

(11) İdarenin sözleşm e yapılması konusunda yükümlülüğünü
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B ütün
T eld iflerin
Reddedilerek
M ünferit
A lım dan
V azgeçilm esi

Y ürütm e
Y etkisi

3'erine getirm em esi halinde katılım cı, altıncı fıkrada yer alan 
ild günlük sürenin  bitim ini izleyen günden itibaren  en geç beş 
gün içinde, durum u idareye b ildirm ek şallıyla, taahhüdünden 
vazgeçebilir.

(12) Çerçeve anlaşm a kapsam ında gerçekleştirilecek mal 
almalarında m alın  m ünferit sözleşm e yapm a süresi içinde 
teslim  edilm esi, bunun idarece uygun görülm esi ve kesin 
kabulünün gerçekleştirilm esi halinde, sözleşm e yapılm ası ve 
kesin-tem inat alınm ası zorunlu değildir. A ncak ihale üzerinde 
bırakılan katılım cıdan .kesin tem inat alınm ası veya alım  

. konusu m alın  satış som ası servis^ bakım  ve onaıırn  hizm etleri 
ile garantisine yönelik düzenlem e yapılm ası durum unda idare 
tarafından  sözleşm e im zalanm ası zorunludur.

32. İhale kom isyonu k aran  üzerine idare, verilm iş olan bütün teklifleri 
reddederek, m ünferit sözleşm e aşam asında alım  yapm aktan 

. vazgeçebilir. A lım dan vazgeçilm esi halinde, bu  durum  bütün 
katılım cılara gerekçesiyle birlikte derhal b ild irilir. İd a re  bütün 
tekliflerin reddedilm esi nedeniyle herhangi bir yüküm lülük altına 
girmez.

Ü Ç Ü N C Ü  KISIM  
Son K urallar

33. B u T üzüğü Bakanlar K um lu adına “M aliye İşleri ile Görevli 
Bakanlık” yürütür.

Y ürürlüğe G iriş  34. B u Tüzülc R esm i Gazetede yayım landığı tarih ten  başlayarak 
}âirürlüğe girer.
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Sayı: 719

K A M U  İH A L E  Y A SA SI

(20/2016 Sayılı Yasa) .........  ' •

M adde SöAltında Y apılan T üzük

K uzey  K ıbrıs Türle C um huriyeti B akanlar K urulu, K am u iha le  Y asasının 86’m cı m addesinin
(2 )’inci f ık rasın ın  (C) 1

K ısa  İs im

T e fs ir

A m aç

Geçici
T e m in a t
M ektubu

Bu T üzük, G eçici v e  K esin  T e m in a t  M e k tu p la r ı  ve G eçici 
T e m in a t O ra n la r ı  T ü z ü p  olarak isim lendirilir.

B İR İN C İ K IS IM  
G en e l K u ra lla r

B u Tüzükte m etin başka tü rlü  gerektirm edikçe;
“ Geçici- T e m in a t M e k tu b u ” , ihaleye katılm ak  iç in  verilen  ve ihale 
sonrası ihaleyi kazanam ayanlara iade edilm esi gereken  nakdi para 
veya banka tem inatın ı anlatır.
“K esin  T e m in a t M e k tu b u ” ihale işlerinde, taahhüdün m ukavele ve 
ihale dokum am  kurallarına uygun  olarak yerine getirilm esini 
-sağlamak am acıyla alm an tem inatı anlatır.

B u Tüzük, geçici v e  kesin tem inat m ektupları ile ilgili hususların  ve 
geçici tem inat oranım n belirlenm esi am acıy la yapılm ıştır.

İK İN C İ K IS IM  
T e m in a t M e k tu p la rı

(1) G eçici tem inatın  m iktarı, ihale katılım cıları tarafından aşağıdaki 
oranlar dikkate alınarak  hesaplanır.

T eklif Edileu 
İlıale Bedeli

Geçici Tem inat 
M iictarı

20,000.-TL’ye kadar 500.-TL

20,000.-TL’den büyük - 50,000.-TL’ye kadar 1,000.-TL

50,000.-TL’deıı büyük - 100,000.-TL’ye kadar 2,500.- TL

100,000.-TL’deıı biiyük - 200,000.-TL’ye kadar 5,000.- TL

200,000.-TL’den büyük - 500,000.-TL’ye kadar 10,000.- TL

500,OOO.-TL’den büyük -  l,000,000.-TL’ye kadar 25,000.- TL

1,000,OOO.-TL’den b ü y ü k -2,500,000.-TL5ye kadar 50,000.- TL

2,500,000.-TL’den büyük- 5,000,000.-TL’ye kadar 100,000.-TL

5,000,000.-TL’den büyük miktarlar için 150,000.-TL
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K esin
Tem inat
M e k tu b u

(2) Geçici teminat, banka garantisi olarak teminat mektubu veya ihale 
makamının göstereceği hesaba yatırılan para karşılığında alman makbuz 
şeklinde olur.

(3) G eçici tem inat m ektubu M erkezi îha le  K om isyonu lehine 
düzenlenir. Geçici tem inat m ektubunun aşağıda belirtilen  hususları 
taşım ası zorunludur:

(A) T em inat m ek tubu , sahibi katılım cının  adı, soyadı ve varsa 
ticari unvanı açıkça yazılm alıdır.

(B) İhalen in  kapanış tarih i, sayısı ve konusu-açıkça yazılm alıdır.
(C) P ara  birim i açıkça belirtilm eli, tem inat m iktarı rakam  ve yazı 

ile b irb irine uygun olarak açıkça -yazılm alı ve üzerinde 
kazm tı, silinti veya düzeltm e bulunm am alıdır.

(D) T em inatın  vadesi (başlangıç v e  bitiş) ta rih  ve süre olarak 
açıkça yazılm alı, vade bitiş ta rih in in  resm i ta til gününe 
rastlam ası halinde, vade bitiş tarihi, ta til gününü izleyen ille 
iş  günü olur.

(E) T em inat m ektubu yetkili k işilerce adı, soyadı ve unvanı 
yaz ılm ak  suretiyle im zalanm alı ve tem inat m ektubunun 
alındığı ilgili bankanın resm i m ührü ile m ühürlenm elidir.

(4) İhale sonunda başarısız o lan  veya tek lifi kabul edilm eyen ihale 
katılım cısına a it geçici tem inat m ektubu kara r tarih inden itibaren 
yedi- iş günü içerisinde İhale K om isyonu B aşkanlığının onayı ile iade 
edilir.

(5) İhaleyi kazanan  ihale katılım cısına, ihale sözleşm esini 
im zalad ık tan  v ey a  gerekli hallerde kesin  tem inat verild ik ten  sonra 
geçici tem inat iade edilir.

(6) G eçici tem inat m ektubu aşağıdaki durum larda iade edilm ez:
' (A) İhale katılım cısm ın geçici tem inatın  geçerlilik  süresi 

dolm adan  teklifin i geri çekm esi halinde,
(B) İhaley i kazanan katılım cının ihale konusu  m al veya hizm eti 

sunm adığı veya ihale m ukavelesin i im zalam adığı hallerde.

(7) îha le  bedelinin belirlenem ediği durum larda geçici tem inat miktara 
ihale m akam ı tarafindan belirlenir ve ihale şartnam elerinde veya 
ihale duyurularında belirtilir.

(8) G eçici tem inatın  geçerlilik süresi ihalenin  kapanış talih inden 
itibaren  en  az 45 (larkbeş) takvim  günü olup bunun üzerindeki 
süreler ihale şartnam elerinde veya  ihale duyurularında belirtilir.

(9) G eçici tem inatın  orijinali ihale teklifi ile beraber sunulur.

5~ (1) A lm an  ihale kararının yükleniciye tebliğ  edilm esinden itibaren 5
(beş) iş günü içerisinde yüklenici, banka garantisi olarak kesin 
tem inat m ektubunu ihale m akam ına sunar.



Y ürütm e
Y etkisi

Y ürürlüğe
Giriş
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(2) K esin  tem inat m ektubu, kam u iha le  sözleşm esi değerinin %5 
(yüzde beş)’inden az  olam az.

(3) K esin  tem inat m ektubu  en  az  kam u  iha le  sözleşm esin in  süresi 
boyunca geçerli olur.

(4) K am u ihale sözleşm esinin  uzatılm ası v ey a  ihale değerinin 
yükseltilm esi söz konusu  olduğunda, ihale  m akam ı 3'ük leniciden 
kesin  tem in a t m ektubunun uzatılm asını v ey a  tem inat değerinin 
artırılm asını isteyebilir.

(5) K esin  tem inat m ektubu, sözleşm eden doğan  yüküm lülükler, 
tüm üyle yerine getirildikten ve varsa  garan ti süresi sona erdikten 
som a 10 (on) iş günü içinde yükleniciye iade edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM  
Son Kurallar

6. B u  T üzüğü B akan lar K uru lu  adm a M aliye İşleri İle  G örevli B akanlık  
yürütür.

7. B u  Tüzük, R esm i G azetede yay ım landığı gün  yürürlüğe girer.
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; K A M U  İH A L E  Y A S A S I

(20/2016 Sayılı Y asa )

M adde 86 A ltında Y ap ılan  T üzük -

K uzey K ıbrıs T ü rk  C um huriyeti B akanlar K urulu, K am u iha le  Y asasın ın  8 6 ’ıncı m addesinin 
(2 )’inc i fık rasın ın  (Ç) bendin in  kendisine verdiği dayanarak  aşağıdaki T üzüğü yapar.

I ü s a  İ s im  1. B u tüzük  O r ta k  İh a le  T e rm in o lo jis i T ü zü ğ ü  olarak, isim lendirilir.

B İE .İN C İ K IS IM  
G en e l K u ra l la r

T e fs ir  2. B u Tüzükte m etin  b aşk a  tü rlü  gerektirm edikçe;

20 /2016  “ İhale- M a k a m ı” , K am u İhale Y asasının 4 ’üncü m addesinde
belirtilen ve ihalelerin i b u  Y asaya uygun şekilde gerçekleştirm e 
yüküm lülüğünde olan kurum  v e  kuruluşları an la ta .

“İJıale  K o m isy o n u ” , K am u İhale Y asasının 12’ııci m addesine göre, 
ihale sürecini yürütm ekle yetk ili ve görevli o lan  M erkezi İhale 
K om isyonunu veya İhale D eğerlendirm e K om isyonlarım  anlatır.

“ K od  S is tem ” , ihale ve/veya çerçeve anlaşm asının  konusunun ne t 
olarak belirlenm esi am ac ıy la  ürün, h izm et veya yap ım  kategorilerini 
tanım layan say ısal sistem i anlatır.

A m aç  3. B u  Tüzük, K am u İhale Y asası çerçevesinde yapılacak  olan ihale
ve/veya çerçeve anlaşm asının konusunun n e t olarak belirlenm esi 
am acıjda, İhale M akam ları ve İhale K om isyonları tarafından 
kullanılacak kod  sistem inin belirlenm esini am açlam aktadır.

(1) İhale M akam ları ve/veya İhale K om isyonları K am u  İhale Y asası 
uyarınca 3'apacaldarı duyurularda ve/veya işlem lerde, ürün, h izm et 
veya yapım  kategorilerim  tanım layan kod  sistem ini kullanır.
(2) K od sistem i İhale. K om isyonu  ta rafından  hazırlan ır ve İhale 
K om isyonunun in ternet sitesinde yayım lannv

İK ÎN C L K IS IM  
S on K u ra l la r

Y ü rü tm e  5. B u  Tüzüğü, B akanlar K urulu adına M aliye İşleri İle G örevli
Y etk is i B akanlık  yürütür.

Y ü rü r lü ğ e  6. B u  Tüzük, R esm i G azetede- yayım landığı tarih ten  başlayarak
G iriş  yürürlüğe girer.

İ h a l e  ve/veya 4. 
Ç erçeve
A n la ş m a la r ın d a  
K u lla n ıla c a k  
K od S is tem i



M adde 86 A lto d a  Yapılan T üzük

Kuzey K ıbrıs T ürk  Cum huriyeti Bakanlar K urulu, Kam u İhale Yasasının 86’ıncı m addesinin
(2 )’inci fıkrasının (D) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki T ü z ü p  yapar.

K ısa İ s im  1. B u Tüzük, K am u  İh a le  Sözleşm eleri Esas ve U su lle r T ü z ü p  olarak
isimlendirilir.

B İR İN C İ K IS IM  
G enel K u ra lla r

Tefsir 2. Bu Tüzükte m etin başka türlü gerektirmedikçe;
“İd a re ” , Devlet, yerel yönetim ler ve özerk birim ler dahil her tür ve 
düzeydeki kam u tüzel kişilerini ve kam u yararına hareket eden veya 
kam u hizmeti sıman bir idarenin ayrıcalıklarını kullanan özel hukuk 
tüzel kişilerini anlatır.

"Yüklenici”,, üzerine ihale bağlanan, yapım işleri yapan m üteahhit 
ve/veya mal veya hizm et sağlayan gerçek veya tüzel k işiler veya 
kam u kuruluşu veya böyle kişiler ve/veya kuruluşlardan oluşan 
grupları anlatır.

söz konusu Yasa kurallarına göre yapılan ihaleler sonucunda 
düzenlenen sözleşm eleri kapsar.

(2) Bu Tüzükte belirtilen haller dışında sözleşm e hüküm lerinde 
değişildik yapılam az ve ek sözleşm e düzenlenemez.
(3) B u Tüzük kapsam ında 3'apılan kam u sözleşm elerinin tarafları, 
sözleşm e hüküm lerinin uygulanmasında eşit hak ve yüküm lülüklere 
sahiptir. İhale doküm anı ve sözleşm e hüküm lerinde bu prensibe ay lan  
maddelere yer verilemez. Tüzüğün yorum ve uygulanm asında bu 
prensip göz önünde bulundurulur.

20/2016 crY a s a ” , Kam u İhale Yasasım  anlatır.

A m aç 3. Bu Tüzüğün amacı, K am u İhale Yasasına göre j'ap ılan  ihalelere 
ilişkin sözleşm elerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve 
usulleri belirlemektir.

K ap sam  4. B u Tüzük, K am u İhale Yasasına tabi kurum ve kuruluşlar tarafından

İlk e ler 5. (1) Bu Tüzüğe göre düzenlenecek sözleşm elerde, ihale dokümanında
yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

İK İN C İ K ISIM  
Sözleşm elerin  İm za lanm ası Süreci

Sözleşm enin (1) Kamu İhale Yasası kapsamında yapılan bütün ihaleler bir
İm za lanm ası sözleşm e ile bağlanır. Sözleşmeler ihale makamları tarafından

hazırlanır ve ihale makamı yetkilisi ve ihaleyi kazanan taraf arasında
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Sözleşm ede 
Yer A lm ası 
Zorunlu  
H ususlar

imzalanır. İhaleyi kazanan iktisadi işletm enin b ir ortak girişim  olması 
halinde, sözleşm eler ortak girişim in bütün ortakları tarafından 
imzalanır.

(2) K am u İhale Yasası kapsam ına giren bir konuda ihalenin İrime 
verildiğini gösteren kararın ihale katılım cılarına bildirilm esinden 
başlayarak en az 5 (beş) iş günü beklem e süresi dolm adan ihale 
sözleşm esi yapılm az. Bu sürenin bitim inde, herhangi bir itiraz yoksa 
ihale m akam ı tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde, ihalenin verildiği 
iktisadi işletm eye yazılı olarak çağrı yapılır. Bu çağrıda, ihaleyi alan 
katılım cı, 5 (beş) iş günü içerisinde, K am u İhale Yasası uyarınca 
gereken belgeleri tam am lam aya ve-sözleşme im zalam aya davet edilir. 
Bu sürenin bitim inden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gereken 
değerlendirm e yapılarak sözleşm e, imzalanır. Hıale Değerlendirm e 
Kom isyonu, m ücbir sebep halinde bu süreleri, m ücbir sebebin 
gerektirdiği kadar uzatabilir

(3) İhale katılım cıları kesin bir şekilde ihale sürecinden 
dışlanm adıkları sürece ihaleye ta ra f'o la rak  kabul edilirler. B ir ihale 
katılım cısına Kam u İhale Y asasının4 5 ’inci m addesi uyarınca bildirim  
yapıldığı takdirde süreçten dışlanır ve yeniden değerlendirm e sürecine 
tabi tutulmaz.

(4) Yukarıdaki (2 )’inci fıkrada öngörülen beklem e süresi 
tam am lanm adan im zalanm ış olan sözleşm eler, K am u İhale Yasasının 
(S l) ’inci m addesinde öngörülen koşullarda geçersiz kabul edilir.

(5) Yukarıdaki (2)’inci fîkrada belirtilen beldem e süresi aşağıdaki 
hallerde uygulanmaz:

(A) Yasa uyarınca ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale 
m akam larının internet sitesinde önceden yayınlanm asını 
gerektirmediği bir halde;

(B).Yukarıdaki (2 )’inci fıkrada ifade edildiği şekliyle ilgili tek 
ihale katılım cısının ihaleyi alan olup ihaleye ta ra f başka hiçbir 
katılım cının bulunmadığı b ir halde,

(C )B ir çerçeve anlaşm aya dayanan b ir kam u ihalesinin söz
konusu olduğu bir halde -

(1) Bu Tüzüğe göre düzenlenecek sözleşm elerde aşağıdaki hususların 
belirtilm esi zorunludur:

(A) İşin adı, niteliği, türü ve m iktarı, hizm etlerde iş tanımı.
(B) İdarenin adı ve adresi.
(C) Y üklenicinin adı veya tic a re t unvanı, tebligata esas adresi.
(Ç) Varsa a lt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
(D) Sözleşm enin bedeli, türü  ve süresi.
(E) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilm eyeceği, 

verilecekse şartlan  ve milctan.
(F) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne 

şekilde ödeneceği.



M ücbir
S ebep ler

Sözleşm ede
D eğişild ik
Y ap ılm ası

2 2 0 9
(G) U laşım , sigorta, vergi, resim  v e  harç giderlerinden hangisinin 

sözleşm e bedeline dahil olacağı.
(H) Vergi, resim  ve harçlar ile sözleşm eyle ilgili diğer giderlerin 

kim in tara lından  ödeneceği.
© M ontaj, işletm eye alma, eğitim , bakrm -onarım , yedek parça 
gibi destek h izm etlerine ait şartlar.
(I) K esin tem inat m iktarı ile kesin tem inatın  iadesine ait şartlar. 
(J) G aranti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
(K) İşin yap ılm a yeri, teslim  etm e ve teslim  alm a şekil ve şartlan. 
(L) G ecikm e halinde alınacak cezalar.
(M) M ücbir sebepler ve süre uzatım ı verilebilm e şartlan , sözleşm e 

kapsam ında yaptırılacak iş artışları ile  iş eksilişi durum unda 
karşılıklı yüküm lülükler.

(N) D enetim , m uayene ve kabul işlem lerine ilişk in  şartlar.
(O) Y apım  işlerinde iş ve işyerinin sigortalanm ası ile yapı 
denetim i ve sorm nhıluğunailişk in  şartlar.
(Ö) Sözleşm ede değişiklik yapılm a şartlan.
(P) Sözleşm enin feshine ilişk in  şartlar.
(R) Y üklenicinin sözleşm e konusu iş ile ilgili çalıştıracağı 
personele ilişk in  sorum lulukları.
(S) İhale dokümanında, y e ra la n  bütün belgelerin sözleşm enin eld 
olduğu.
(Ş) A nlaşm azlıkların çözüm ü

(2) Sözleşm elerde yukarıda yer alan ( l ) ’inci fıkradaki hususlar 
haricinde ilave olarak ilg ili ida re  tarafından gerek görülen diğer şartlar 
belirtilebilir.

S. (1) . M ücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda 
belirtilm iştir:

(A) D oğal afetler.
(B) Yasal grev.
(C) Genel salgın hastalık ,
(Ç) K ısm ı veya genel seferberlik ilâm.
(D) Gerektiğinde İhale K om isyonları tarafından belirlenecek 

benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatım ı verilm esi, sözleşm enin feshi gibi- durum lar da dâhil 
. olm ak üzere, idare tarafından yulcanda belirtilen- hallerin m ücbir 
sebep olarak kabul edilebilm esi için; yükleniciden kaynaklanan bir 
kusurdan ileri gelm em iş olm ası, taahhüdün yerine getirilm esine engel 
nitelikte- olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırm aya gücünün 
yetonemiş bulunm ası, m ücbir sebebin m eydana geldiği tarihi izleyen 
yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde 
bulunm ası ve yetkili m ercilcr tarafından belgelendirilm esi zorunludur.

9. ' (1) Sözleşm e im zalandıktan sonra, sözleşm e bedelinin aşılmaması ve
idare ile  yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması, kaydıyla, aşağıda 

' belirtilen hususlarda sözleşm e hüküm lerinde değişiklik yapılabilir:
(A )İşin  yapılm a veya teslim  yeri.



2210

(B) İşin süresinden önce yapılması veya teslim  edilmesi kaydıyla- 
işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

(2) Y apılan değişiklikler İhale K om isyonuna bilgi am açlı olarak 
sunulur.

10. Sözleşme, zorunlu haberde ihale yetkilisinin yazık izni ile başkasına
devredilebilir. Ancak, d e w  alacaklarda ilk  ihaledeki şartların 
aranması zorunludur. Ayrıca, isim  ve statü  değişikliği gereği yapılan 
d e w ie r  hariç olmalc üzere, bir sözleşm enin devredildiği tarihi takip 
eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme 
devredilem ez veya devir alınamaz, iz insiz devredilen veya devir 
alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde 
devredilen veya devir alman sözleşm eler feshedilir.

Y üklen icin in  11. (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya
Ö lüm ü, İflası, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya- m ahkûm iyeti hallerinde aşağıdaki
A ğ ır hüküm ler uygulanır:
H astalığ ı, (A) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşm e feshedilmek suretiyle
T u tu k lu lu ğ u  hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları
veya ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aym
M ahkûm iye ti şartlan  taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun

görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 15 gün içinde varsa ek 
tem inatlar dahil taahhüdün tam am ı için gerekli kesin teminatı 
vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

(B) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilir ve 
teminatları gelir kaydedilir.

(C) A ğır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 
mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin .taahhüdünü yerine 
getirememesi halinde, bu durum un oluşunu izleyen Î5 gün 
içinde yüklenicinin tek lif edeceği ve ilgili idarenin kabul 
edeceği birinin vekil tayin edilm esi koşuluyla taahhüde devam 
edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil 
tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aym 
süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin 
edilmesi istenebilir. Bu hüküm lerin uygulanmaması halinde, 
sözleşm e feshedilerek tem inatları gelir kaydedilir.

(2) Yulcandalci ( l ) ’inci fıkra hüküm lerince yapılan işlemler bilgi 
am açlı olarak İhale Komisyonuna bildirilir.

Y üklenicin in  12. (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi
O rta k  . oluşturan kişilerden birinin ölümü,, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu,
G irişim  özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya m ahkum  olması veya dağılması
O lm ası sözleşm enin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye
H alinde pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot, veya
Ö lüm , İflas, koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır
A ğır H asta lık , hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya
T u tu k lu lu k  dağılm a hallerinde, sözleşme feshedilerek tem inatlar gelir kaydedilir,
veya Pilot veya koordinatör o rtağ ın ' ölüm ü halinde ise sözleşme
M ahkûm iyet feshedilm ek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat

Sözleşm enin
D evri
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Y üklen icin in
Sözleşm eyi
Feshetm esi

İdarenin
Sözleşmeyi
F eshetm esi

Sözleşm eden 
Ö nceki Y asak  
F iil veya 
D av ran ış la r 
N edeniyle 
Fesih

iade edilir. Bu durum ların oluşunu izleyen o tuz gün içinde diğer 
ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, tem inat dahil 

. .. o J ş  için  pilot veya koordinatör ortağın yüklenm iş olduğu
..... : r:: som m luluklann üstlenilm esi kaydıyla sözleşm e yem lenerek işe

devam edilebilir.

(2) P ilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, 
iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı b ir cezaya 
m ahkum  olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar tem inat dahil 
işin- o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine 
getirirler.

Ü Ç Ü N C Ü  K IS IM  
Sözleşm elerin Feshi, Y asak  F iil ve Davr an ışla r, C eza

13. Sözleşm e yapıldıktan sonra m ücbir sebep halleri dışında jâiklenicinin 
m ali acz içinde bulunm ası nedeniyle taahhüdünü yerine 
getirem eyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirm esi 
halinde, ayrıca bildirim e gerek kalm aksızın kesin  tem inat ve varsa ek 
kesin tem inatlar gelir kaydedilir ve sözleşm e feshedilerek tem inatlar 
gelil' kaydedilir.

14. (1) A şağıda belirtilen hallerde idare sözleşm eyi fesheder:
(A)Yülclenicinin taahhüdünü ihale doküm anı ve sözleşm e 

hüküm lerine uygun olarak yerine getirm em esi veya işi 
süresinde bitirmemesi üzerine, ihale doküm anında belirlenen 
oranda- gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on 
gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına, rağm en asan 
durumun devam  etmesi,

(B) Sözleşmenin uygulanm ası sırasında yüklem em in 17’inci 
m addede-sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 
tespit edilmesi,

hallerinde, aynca bildirime gerek kalm aksızın kesin  tem inat ve varsa 
ek kesin teminatlar gelir kaydedilir v e  sözleşm e feshedilir.

(2) Yukarıdaki ( l ) ’inci fıkra kurallarına göre yapılan işlem ler bilgi 
am açlı olarak ihale Kom isyonuna bildirilir.

15. (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale K anununa göre yasak 
fiil veya davranışlarda bulunduğunun. sözleşm e yapıldıktan som a 
tespit edilmesi halinde, kesin tem inat ve varsa ele kesin tem inatlar 
gelir kaydedilir ve söziesm e feshedilir. Ancak, taahhüdün en .az % 
80'inin tamamlanmış olm ası ve taahhüdün tam am lattırılm asında lcaınu 
yararı bulunması kaydıyla; .

(A) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısm ının yeniden ihale 
edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

(B) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılm asının m üm kün 
olmaması,

(C) Y üklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü
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tamam lam asını engelleyecek nitelikte olmaması, 
hallerinde idare sözleşmeyi feshetm eksizin yükleniciden taahhüdünü 
tamam lam asını isteyebilir ve bu  takdirde yükleniri taahhüdünü 
tam am lam ak zorundadır. A ncak bu  durumda^,. yüklenici hakkında 
lBThci madde hükm üne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin 
tem inat ve varsa ek kesin tem inatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. 
B u ceza hakedişlerden kesinti yapılm ak suretiyle de tahsil edilebilir.

(2) Yukarıdaki ( l ) ’inci fikra kurallarına göre yapılan işlemler bilgi 
am açlı olurak îhale Kom isyonuna bildirilir.

M ü c b ir  16. M ücbir sebeplerden dolayı sözleşm enin feshedilmesi halinde, kesin
S ebep lerden  t em inat ve varsa ek kesin tem inatlar iade edilir.
D olayı
Sözleşm enin
Feshi

Y asak  F iil ve 17. (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya
D av ran ış la r davranışlarda bulunm ak yasaktır:

(A) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanm a, çıkar sağlama, anlaşma, 
irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla- sözleşmeye ilişkin 
işlemlere fesat karıştırm ak veya buna teşebbüs etmek,

(B) Sahte belge düzenlemek, kullanm ak veya bunlara teşebbüs 
etmek.

(C) Sözleşme konusu işin yapüm ası veya teslimi sırasında hileli 
malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına 
aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

(Ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
(D) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanm ak
(E) M ücbir sebepler dışında, ihale doküm anı ve sözleşme 

hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
(F) Sözleşmenin bu Tüzüğün 10’uncu m adde hükmüne aykın 

olarak devredilmesi veya devir alınması.

F asıl 154' (2) Yulcandaki ( l ) ’inci fikrada belirtilen ve C eza Yasası kapsamında
suç teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında ceza 
kovuşturması yapılmak üzere durum Hukuk Dairesine aktarılır.

İhalelere 18. (1) Bu T ü z ü p n  17’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda
Katılmaktan bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının
Yasaklama özelliğine güre, bir yıldan az olm am ak üzere iki yıla kadar, bütün

kam u kurum  v e  kuruluşlarının ihalelerine katılm aktan yasaklama 
kararı verilir. K aülm a yasaldan, İhale K om isyonu tarafindan verilir...

(2) Haklarında yasaklama karan  verilen tüzel- kişilerin şahıs şirketi 
olması halinde şirket ortaklarının tamam ı hakkında, sermaye şkketi 
olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek 
veya tüzel kişi ortaklar hakkında yukarıdaki ( l ) ’inci fikra hükmüne 
göre yasaklama karan verilir. Haklarında yasaklama kararı
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verilenlerin gerçek  v ey a  tüzel kişi olm ası durum una göre; ay rıca  bir 
şahıs şirketinde ortak  olm aları halinde bu şahıs şirketi hakk ında da, 
serm a3'e  şirketinde ortak  olmaları halinde ise serm ayesin in  yansından  
fazlasına sahip o lm aları kaydıyla bu  serm aye şirketi hakk ında da ayni 
şekilde yasak lam a kararı verilir.

(3) B u fiil veya davran ışlarda bulundukları te sp it edilenler, yasaklam a 
karam an- yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından  
yapılacak iha lelere de iştirak  ettirilm ezler.

(4) Y asaklam a kararlan , yasaklam ayı gerektiren fiil v e y a  davranışın  
tespit edildiği tarih i iz leyen  en geç kırlcbeş gün  iç inde verilir. Bu- 
karariar K am u İhale K om isyonunca izlenerek, kam u ihalelerine 
katılm aktan yasak lı o lan lara ilişk in  siciller tutulur.

(5) İdareler, bu- T üzüğün 17’inci m addesinde be lirtilen  yasaklam ayı 
gerektirir b ir durum la karşılaştıkları takdirde, gereğ in in  yapılm ası için 
bu  durum u ilg ili vey£ bağlı bulunulan bakanlığa bildirm ekle 
yüküm lüdür.

Y ük len icilerin  19. (1) İş tam am landıktan ve kabul işlem i yapıldıktan sonra  tesp it edilm iş
C eza olsa dahi, b u  T üzüğün  17’inci m addesinde belirtilen  fiil veya
S o ru m lu lu ğ u  davranışlardan C eza Y asasına göre suç teşk il eden fiil veya

davranışlarda bu lunan  gerçek veya tüzel k işiler ile  o işteki ortak  veya 
vekilleri hakk ında C eza Y asası kurallarına göre ceza kovuşturm ası 
yapılm ak üzere H ukuk D airesine suç duyu lusunda bulunulur. 
H ükm olunacak cezanın  yan ısna, idarece bu  T üzüğün 18’inci
m addesine göre verilen  yasaklam a kararının b itiş ta rih inden  itibaren
uygulanm ak şartıy la  b ir  yıldan az olm am ak üzere üç ja la  k ad a r K am u 
İhale- Y asası kapsam ında yer alan bütün kam u kurum  ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılm aktan m ahkem e kararıy la  b u  T üzüğün 
18’inci m addesin in  (2)’inci fıkrasında sayılanlarla b irlikte 
yasaklanırlar.

(2) Bu T üzükte belirtilen  yasak fiil vej'a  dav ran ışla rı nedeniyle 
haklarında- m ükerrer ceza  hülanohm anlar ile bu  k işile rin  serm ayesin in  
yarısından, faz lasına sahip olduğu serm aye şirketleri v ey a  h u  'kişilerin 
ortağı olduğu şahıs şirketleri, m ahkem e kararı ile  sü rek li o la rak  kam u 
ihalelerine katılm aktan  yasaklanır.

(3) B u m adde kurallarına göre; m ahkem e kararı ile yasaklananlar ve__ 
ceza hükm olunanlar, H ukuk D airesi tarafından sic illerine işlenm ek 
üzere İhale K om isyonuna, m eslek  sicillerine işlenm ek üzere de ilgili 
m eslek odalarına b ildirilir.

(4) Sürekli o larak  kam u ihalelerine katılm aktan yasaklanm ış olanlara 
ilişkin m ahkem e kararlan , İhale K om isyonunca b ildirim i izleyen 
onbeş gün içinde İhale K om isyonunun ilan tahtasında duyurulur.
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G ö re v lile r in  20. (1) M uayene ve kabul kom isyonlarının başkan  ve üyeleri, yapı
C eza  denetim  görevlileri ve ihtiyacın karşılanm a sürecindeki her aşam ada
S o ru m lu lu ğ u  görev alan diğer ilgilileıirı,, görevlerini yasal gereklere uygun veya

tarafsızlık la  yapm adıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak 
ihm alde veya kusurlu- hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, 
hak larında ilg ili m evzuatları gereğince d isip lin  cezası uygulanır. 
A 3Tica, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza 
kovuşturm ası da yapılır ve hükm olunacak ceza ile  birlikte tarafların 
uğrad ık ları zarar-ve  zij'an  genel hüküm lere göre kendilerine tazmin 
ettirilir. -Bu Tüzüğe aykm  fiil veya davranışlardan dolayı hüküm  giyen 
idare görevlileri, K am u İhale Y asası kapsam ına giren işlerde 
görevlendirilem ezler.

(2) K am u İhale Yasası k a p sa n m a  giren  işlerden dolayı yargı 
o rganlarınca herhangi bir ceza-verilm iş olanlar, K am u İhale Yasası 
kapsam ına giren bütün kam u kurum  ve kuruluşlarınca K am u İhale 
Y asası ve ilgili diğer m evzuatın  uygulanm ası ile  görevli ve yetkili 
kadro lara atanam az ve görev alam azlar.

B ilg i v e  21. B u  Tüzüğün uygulanm asında görevliler ile danışm anlık hizm eti
B elge leri sunanlar; yüklenicilerin  iş ve işlem lerine, teknik ve m ali yapılarına
A ç ık la m a  ilişk in  olarak gizli kalm ası gereken b ilg i ve belgeleri ifşa edem ezler,
Y asa ğ ı kendilerin in  veya üçüncü  şahısların yararına kullanam azlar. Aksine

hareket edenler hakkında ilgisine göre bu  T üzüğün 18’inci veya 
2 0 ’inci m addelerinde belirtilen m üeyyideler uygulanır.

T e b lig a t . 22. B u  T üzük  uyarınca yapılacak tebliğ ler M erkezi İhale K om isyonunun
helirleyeceği şekilde yapıhr.

D Ö R D Ü N C Ü  K IS IM  
Son K u ra lla r

Y ü rü tm e  23. B u  T üzüğü B akanlar K urulu adına M aliye İşleri ile G örevli Bakanlık
Y etk is i yürütür;

Y ü rü r lü ğ e  24. B u T üzük  Resm i Gazetede yayım landığı gün yürürlüğe girer.
G iriş



Sayı: 722
2215

K A M U  İH A L E  YASASI

(20/2016 Sayılı Yasa)

M adde 86 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey K ıbrıs Türk  Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86’mcı maddesinin
(3 )’üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkij'e dayanarak aşağıdaki T ü z ü p  yapar.

Kısa İsim  . 1. Bu Tüzük İtiraz M akam ının Çalışma U sul ve EsaslarrTüzüğü
olarak isimlendirilir.

B İR İN C İ K ISM  
G enel K u ra lla r

T efsir 2. Bu Tüziilcte m etin başka türlü gerektirmedikçe; .
“İh a le  D eğerlendirm e K om isyonu”, ihale makamları adına 

ihale sürecinin yürütülmesi, tekliflerin açılması ve 
20/2016 değerlendirilmesi için Kamu İhale Yasasının 12’nci maddesi

uyarınca oluşturulan komisyonu anlatır.
“İh a le  K atılım cıla rı” ; Mal veya hizm et alımları ile yapım 
işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya 
yapım müteahhidini veya kendisiyle çerçeve anlaşm a imzalanan 
gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları iş ortaldığmı 
anlatır.
“İh a le  katılım cısı olabilecekler”; ihale konusu alanda faalij'et 
gösteren ve ihale veya Sn- yeterlilik dokümanı satın almış gerçek 
veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi 

. anlatır.
“ İhale  K om isyonu” , Kamu İhale Yasasının 12’nci maddesine 
göre, ihale sürecini yürütmekle görevli olan Merkezi İhale 
Komisyonu veya İhale Değerlendirme Komisyonlarını anlatır. 
“İh a le  M ak am ı” , Kamu İhale Yasasının 4 ’üncü maddesine 
belirtilen ve ihalelerini bu yasaya uygun şekilde gerçekleştirmek 
yükümlülüğünde olan kurum ve kuruluşları anlata.
“İhale  sü rec i” , İhale yetldlisince ihale onayının verildiği tarihten 
itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca 
imzalanmasıyla tamam lanan süreci-anlata.
“İh a le  S üreci T a ra f la r ı”, iha le  katılımcıları ile  ihale katılımcısı 
olabilecelderi anlata.

36/2009 . “ İ tira z  M akam ı” , 36/2009 sayılı yasa ile oluşturulan Rekabet
Kurulunu anlatır.
“M erkezi İh a le  K om isyonu” , Kamu İhale Yasasının 10’uncu 
maddesi p a r ın c a  oluşturulan ve Kamu İhale Yasasının 4 ’üncü 
maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan
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Amaç

Başvuru

İtiraz Süreleri

kurum  ve kuruluşlar adına İhale Değerlendirm e Komisyonu olarak 
görev yapan komisyonu anlatır.
“Nihai karar”, B u Tüzükte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde 
İtiraz M akamı tarafından başvuruyu sonuçlandıran kararı anlatır.
“  Yasa” , K am u İhale Yasasını anlata.

3. B u Tüzüğün amacı, K am u İhale Yasası kapsam ında yapılan 
ihalelerde, ihale m akam ları veya ihale komisyonlarının Yasaya 
aykırı almış olduğu kararlar ile ihale katılım cıları veya ihale süreci- 
taraflannı zarara uğratan ihale kararlarına yönelik itiraz 
başvuruları, bu  başvuruların incelenm esi ve karara bağlanm asına 
ilişkin usul v e  esasları düzenlemektir.

DONCİ KISIM  

Başvuru Şekli, Süreler ve İtirazın Değerlendirilm esi

4. (1) İhale m akam larının veya ihale komisyonlarının. Yasaya aykırı 
alm ış olduğu bütün kararlar veya ihale katılımcıları veya ihale 
süreci taraflarını zarara uğratan ihale kararları, İtiraz M akamına 
bildirilebilir.
(2) İhale sürecinin yürütülm esi aşam asında ihale komisyonlarının 
ürettiği bir karardan ötürü haklarının ihlal edildiğini iddia eden 
veya iptal edilen bir. İhlalden dolayı zarara uğram a riski olan ihale 
katılım cıları veya ihale sürecine ta ra f olanlar itiraz 
dosyalayabilirler. İtirazın konusu ihale duyurulan, ihale belgeleri 
veya Yasada belirtilen ve ihale süreeinde onaylanmış olsun veya 
olm asın İhale Değerlendirm e K om isyonunca alman kararlarla 
ilgili olabilir.
(3) İtirazlar, İtiraz M akam ı ve ihaleye ta raf olan ihale 
komisyonuna eş zam anlı olarak 3'apıhr. İtiraz M akam ı her. 
koşulda, ilgili İhale Değerlendirm e Kom isyonunu ve İhale 
M akamını, itirazın yapılm asından itibaren 2 (iki) iş günü içinde 
itiraz ile ilgili bilgilendirir ve itirazın ihalejd kazanan ta ra f ile ilgili 
olm ası halinde söz konusu ihale katılım cısını da bilgilendirir.

5. İtirazlar, ihale komisyonlarının kararının Yasanın 45’iııci maddesi- 
uyarınca .ihale katılım cılarına bildirildiği günden itibaren 5 (beş) iş 
günü (bekleme süresi) içinde yapıln. Yasanın 45"lnci maddesi 

, uyarınca belirli b ir duyuruya tabi olm ayan kararlarla ilgili yeniden 
gözden geçirme talep eden itirazlann olması durumunda bu süre 
ilgili kararın yayımlanmasının ardından en az 5 (beş) iş günüdür.
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Ö denecek İtiraz 
Ücreti

B aşvurunun  
Şekil U nsurları

İtiraz 8
M akam ının  
T oplantı U sul v e  
Esasları

î. (1) İtirazların  değerlendirm eye alınabilm esi iç in , itirazda bulunan 
ihale katılım cıları, Y asanın 19’uncu m addesi u y arın ca  belirlenen 
ihale bedelinin % -0.5 (binde h e ^ ’in e d ş p k  b ir  itiraz  ücretini Gelir 
ve V ergi D airesine yatın r veya- aynı tu tardaki tem ina t m ektubunu 
ihale m akam ına sunar.
(2) İtiraz sahibi, itiraz sürecinin yürü tü leb ilm esi iç in  itiraz  ücretini 
yatırıldığım  veya tem inat m ektubunu sunduğunu İtiraz  M akam ına 
belgeler. İtiraz M akam ının  karan  sonucunda i t i ra z  sahibinin haklı 
olm ası halinde, söz konusu itiraz ücreti v ey a  tem in a t m ektubu 
itiraz sahibine-geri ödenir.

(T) İtirazlar yazılı olarak yapılır ve aşağıdaki b ilg ileri içerir:
(A) İtiraz sah ib in in  adı, adresi, te lefon  n u m a ra lan  ve diğer 

detaylar,
(B) İhale m akam ının adı, adresi, te le fon  n u m ara lan  ve diğer 

detaylar,
(C) İtiraz edilen ihale duyurusu, ihale  belgeleri veya kararın  
içeriği ve itirazda bulunan ihale katılım cısın ın  Y asa uyarınca 
ihale kararının b ir hale ihlali veya ç ıkarlarına  gelecek  bir zarar 
olarak değerlendirm esinin  gerekçeleri,
(Ç) İtirazda bulunan ihale katılım cısı ta rafından  açık bir 
şekilde ifade edilen ara önlem talepleri,
(D) İtiraz, ücretin in  ödenm iş olduğunu g ö ste ren  b ir belge,

(2) İtirazın, ( l ) ’inci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin  bazılarım  
içerm em esi halinde, İtiraz M akam ı itiraz  eden  ta rafın  itirazını 3 
(üç) iş gününden uzun olm ayacak b ir süre iç inde tam am lam asını 
talep eder.
(3) İtiraz  sahibinin, (2)’inci fıkrada b elirtilen  talep  üzerine 

. gerekeni yapm am ası halinde, itiraz eksik  o lduğu  gerekçesiyle
reddedilir.
(4) Y ukarıdaki ( l ) ’inci fıkradaki bilgileri içeren  v e  İtiraz M akam ı 
tarafından hazırlanarak İ tira z  M akam ının  resm i in ternet sayfası 
veya M erkezi İhale K om isyonunun resm i in ternet sayfasında 
yayım lanan form , itiraz sahibi tarafından doldurularak  itiraz 
m akam ına sunulur.

(1) İtiraz M akam ı, başkan tarafından başk an ın  bulunm adığı
hallerde başkan yard ım cısı tarafından yönetilir v e  tem sil edilir.
(2) İtiraz m akam i toplantılarına B aşkan, onun yokluğunda
B aşkan yardım cısı, onun yokluğunda en }'aşlı üy e  başkanlık  eder.
(3) İtiraz m akam ı toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.
Çekim ser oy kullanılam az.
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İtirazın
D eğerlen d ir ilm esi

(1) H akkında itiraz o lan  ihale kom isyonu, İtiraz M akam ının  
kendisine yaptığı bild irim  ta lih inden  başlayan 3 (üç) iş günü 

iç in d e , İtiraz M akam ına söz konusu  itirazın  değerlendirilm esi iç in  
•gerekli o lan  tüm  .belgeleri sunar.
(2) İtiraz M akam ı, ilgili iha le  kom isyonundan daha faz la  b ilg i ve 
belge istem e hakkını sa ld ı tutar. B öyle b ir durum da, iha le  
değerlendirm e kom isyonu. İtiraz M akam ından ilg ili ta leb i 
alm asının  ardından gerekli belge ve b ilg ileri 2 (ild) iş günü-içinde 
sunar.
(3) İtiraz M akam ının, itiraz ın  İtiraz M akam ına iletilm esin in  
ardından-veya uygun olduğunda, (2 )’nci fik ra uyarınca, ilg ili ihale  
kom isyonunca ek  bilgi v e  belgeleri alm asının ardından 10 (on) iş . 
günü iç inde itirazı değerlendirir.
(4) Y ukarıdaki (3)’ü n cü  fik rada belirtilen  süre, özel o la rak  
gerekliliği doğndanab ilen  durum larda, 5 -(beş) iş gününden faz la  
o lm ayacak şekilde uza tılab ilir ve itiraz .sahibi ve ilg ili ihale  
kom isyonu bununla ilg ili b ilgilendirilir.
(5) B ir itirazın  dosyalandığ ı durum larda, İtiraz M akam ı, ilg i li  
ta rafların  daha faz la  zarar görm esini engellem ek üzere, ilg ili ihale  
kom isyonu  tarafından a lm an  herhangi b ir kararın  askıya alınm ası 
veya uygulanm ası ön lem leri de dahil öngördüğü çeşitti ön lem ler 
alabilir.
(6) İtiraz  M akam ı, itiraz gerekçeleri kalkar kalkm az aldığı a ra  
önlem leri iptal eder; aksi takd irde bu  Tüzüğün (9 )’uncu m addesi 
uyarınca itirazla ilgili 'kararın alındığı tarih te ara ön lem ler 
geçerliliğ im  kaybeder.
(7) B ir ara em rinin alınm ış o lduğu v e  ilgili ihale kom isyonunun 
ihale sürecini devam  ettird iğ i hallerde, aynı ihale sürecinde devam  
ettirilen  tüm  faaliyetler geçersiz  sayılır.
(8) Y ukarıda belirtilen  hüküm ler uyarınca, itirazın, ihale  
kom isyonunun ihalenin  verilm esi kararı ile  ilgili olm ası halinde 
Y asanın  81’inci m addesin in  (3 )’üncü  fıkrası uyarınca İhale 
D eğ e rlen d irm e. K om isyonunun itiraz  b ildirim i, Y asanın  77 ’inci 
m addesindeki süre do lm am ışsa dahi, kam u ihale sözleşm esinin  
im zalanm asını ve Y asanın  8 3 ’üncü  m addesi uyarınca n ihai karar 
alın ıncaya kadar uygulanm asın ı derhal askıya akr. B u hükm e 
aykrn  olarak im zalanan  kam u ihaleleri, Y asanın  84’üncü  
m addesinde belirtilen  koşu llar a ltında geçersiz sayılır. İtiraz  . 
M akam ı, her koşulda, ’zarar görebilecek çıkarlar ve söz konusu  
kam u çıkarları üzerindeki olası sonuçlarını göz önünde 
bulundurarak* olum suz etk ilerin in  faydalarını aşabileceği 
durum larda ihaleyi im zalam aya kaim  verebilir.
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İtiraz M ak am ı 
T arafından  
A lınacak  
K ararlar

K ararlarda
B ulunacak
H ususlar

Ü Ç Ü N C Ü  K ISIM  
A lın acak  K ararlar ve Y argı Y olu

10. (1) İtiraz M akam ı b ir itirazı aşağıda açıklanan hallerde reddeder;
(A) İtirazın  Y asanın 81 ’inci m addesin in  (2 )’nci fıkrası 

uyarınca belirlenen süre içinde sunulm adığı halde,
(B) İtirazın Y asanın 79’uncu m addesine uygun olarak, yetkisi 

olm ayan b ir iktisadi işletm e tarafından yapılm ası halinde,
(C) İtirazın  b ir ihale duyurusu, ihale belgeleri veya Y asanın 

81’inci m addesinin ( l j ’inci fıkrasında belirtildiği gibi b ir 
karar aleyhinde olm am ası halinde,

(Ç )İtira z ın  Y asanın 81 ’İnci m addesinin (4)’ü ncü  ve (5 )’inci 
fıkralarında belirtilen gerekliliklere uym am ası halinde,

(D) İlgili ihale kom isyonunun, itiraz m akam ının  talebi tizerine 
alm ış olduğu kararını gözden geçirm esi halinde.

(2) İtiraz M akam ı, itiraz sahibinden İtirazından vazgeçm e isteğini 
b ildiren yazılı b ir b ild irin  alm ası halinde süreci durdurabilir.
(3) İtiraz M akam ı alacağı b ir karar yoluyla;

. (A) Y ersiz olan itirazları reddedebilir.
(B) İtirazı yerinde bulup ihale sürecini v e  alm an kararlan  

kısm en veya tam am en iptal edebilir, ihale değerlendirm e 
, kom isyonunu tespit ettiği, usulsüzlüklerle ilgili bilgilendirir 
ve söz konusu İhale D eğerlendirm e K om isyonuna yeni b ir 
ihale süreci başlatılm asını veya j'en i b ir karar almaşım 
veya gerçekleşen usulsüzlüklerin ortadan kaldırılm ası için  
gerekenin yapılm asını talep edebilir.

(C) Yukarıdaki (B) bendi uyarınca alm an b inkara rı tak iben  bu 
Y asaya uygun olm ayan b ir karardan ö türü  zarara uğrayan 
iktisadi işletm elerin zararının ödenm esine karar verebilir.

(4) İtiraz M akam ı, İhale D eğeıiendim ıe K om isyonunun, yukarıda 
yer alan  (3 )’üncü fıkradaki kararla ilgili yaptığı uygulam a 
konusunda b ir rapor hazırlam asını talep edebilir. İtiraz  M akam ı, 
İhale D eğerlendirm e Kom isyonunun, alm an k a ra n  öngörülen süre 
içinde uygulam adığım  tesp it ederse, B akanlar K uruluna ve 
B aşsavcılığa yazılı- bilgi verir.

11. Şikâyet başvurusu üzerine İtiraz M akam ı tarafından alınacak 
kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilil':

(A) İhalenin adı ve ihale num arası,
(B) B aşvuru sahibinin, varsa vekil ya da tem silcisinin adı, 

soyadı veya unvanı ve adresi,
(C) B aşvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih  ve sayı,
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K ararlan ır
Y ayım lanm ası

Y argı Y olu

Y azım
H atalarının
D üzeltilm esi-

Y ürütm e Y etk isi

Y ürürlüğe Giriş,

(Ç) B aşvuru üzerine a lınan  d iğer kararlar ve j'ap ılan  işlem lerin  

özeti, .
(D) İleri sürülen  iddiaların , o layların  ve hukuki dayanakların ın  , 

. özeti,
(E) İddiaların  v e  o layların  değerlendirilm esi,
■(F) K araim  dayandığı hukuk i sebepler ile  gerekçeleri ve karar 

sonucu,
(G) Şikâyetin  k ısm en v ey a  tam am en haklı bu lunm ası halinde, 

yapılm ası gereken düzeltici işlem ler,
(H) K arar ta rih i ile kararı alan ların  adı ye soyadı ile im zası.
(I) K arara karşı başvuru yapılab ilecek  itiraz m ercii ve başvuru
sü re s i.. ■ ' -

12. İtiraz m akam ı tarafindan  alm an n ihai kararlar R esm i G azetede 
yayım lanır.

13. A nlaşm azlığa ta ra f  olanlar, İ tiraz  M akam ının aldığı herhangi bir 
karar aleyhinde, kararın  b ilg isine gelm esinden itibaren  75 (yetm iş 
beş) gün içinde, j'arg ı yoluna gidebilirler.

14. (1) İtiraz M akam ı kararlarında jrer alan taraflara veya  ihaleye 
ilişk in  bilg ilerdeki hatalar, gerekçe ve karar sonucu arasındaki 
çelişkiler ile hesaplam a yan lışla rından  kaynaklanan yazım  hataları 
İtiraz M akam ı tarafindan-düzeltilebilir.
(2) H ataları g iderilen İtiraz  M akam ı kararı ilg ililere teb liğ  edilerek  
İtiraz M akam ının in ternet sayfasında yayım lanır.

D Ö R D Ü N C Ü  K ISIM  
S on K u ra llar

15. B u  T ü z ü p  B akanlar K urulu  ad ına İtiraz M akam ı olarak R ekabet 
K urulu yürütür.

16. B u  Tüzük, R esm i G azetede yayım landığı _ tarihten, başlayarak
• yürürlüğe g irar:



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
RESMÎ GAZETE

S a y ı: 150 EK III 15 Kasım, 2016
TEBLİĞ VE İLANLAR

S a y ı: 725

K A M U  İH A L E  Y A SA SI  
(20 /2016  S ayılı Y asa)

86(1)(A ) M ad d esi A ltınd a Y apılan  T ü zü k

K uzey K ıbrıs T ürk  C um huriyeti B akanlar K uru lu  20 /2016  sayılı K am u İhale 
Y asası’m n  86(1)(A ) m addesin in  kend isine verd iğ i yetk iy i ku llanarak  aşağıdaİd T üzüğü yapar.

K ısa isim  1. B u  T üzük  “Y apım  İşleri İhale lerinde U ygulanacak  E saslar ve U suller 
T üzüğü” olarak  isim lendirilir.

(2223)
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BİRİNCİ KISIM 
GENEL KURALLAR

Tefsir 2. Yasasının 2 ’inci maddesindeki tanımlar yanında;
“A nahtar teslim  sözleşm e”, Yapım işinin tam am lanm asında,' uygulama 

projeleri ve ihale dokümanlarına belirtilen tüm  belgelere dayalı olarak, işin 
tam am ının Yüklenicinin te ld if ettiği toplam bedel üzerinden yapılan 
sözleşmeyi ifade eder,
“Avans ödemesi”, Yapım  işlerinde, ileride hakedilecek olması ve ödenmesi 
kararlaştırılm ış ihale bedelinin, ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygun 
olarak ve ilıale dokümanlarında belirtilen kadar kısm ının, avans olarak 
Ödenecek miktarın tamam ım karşılayacak m iktarda kati tem inat ve/veya banka 
tem inat m ektubu karşılığında yükleniciye önceden peşin olarak ödenmesi 
işlemini ifade eder.
“Bakanlık”, Baymdniüc işlerinden sorumlu Bakanlığı ifade eder.
“Başkan”, İhale Komisyonu Başkanını ifade eder.

.......... - “Benzer -İş” , İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük
balonundan benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, 
tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon 
gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerini ifade eder.
“Bilir kişi”, Belirli bir konuyu iyi anlayan, anlaşmazlığı çözümlemek, 
değerlendirmek ve/veya görüşünü almak için kendisine başvurulan kimse, 
uzm anı ifade eder.
“Birim  fiyat” , P lanlam a ve İnşaat Dairesinin senede en az 2 kere fiyat 
analizlerini yaparak, birim  fiyatlarının hazırlanm asıyla ve/veya 
güncellenmesiyle oluşan inşaat rayiç bedellerini ifade eder. B ilim  fiyatlar bir 
imalatın adet, kg, m, m 2, m3 birim cinsinden fiyatım ifade eder.
“Birim F iy a t Sözleşm e”, İlgili Teknik Dairelerin hazırladığı projeler ve 
bunlara ilişkin hazırlanan tüm  dokümanlarda belirtilen iş kalemlerine dayalı 
olarak, İdareler tarafından hazırlanmış cetvelde yer alan her b ir iş kaleminin 
miktarı ile Yüklenici tarafından bu iş kalemleri için te ld if edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tahmini değerler tatarlarının toplamı 
üzerinden yapılan sözleşmeyi ifade eder. „
“Büyük Onarım”, İlgili Teknik Daireler, işin niteliği, niceliği, kapsamı ve 
kapasitesi göre yapacağı büyük onarım tanımlarım , yapacağı sözleşmelerin 
tanım larında ifade eder.
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“E konom ik A çıdan En Avantajlı T eklif”, fiyat ile birlikte kalite, teknik 
değer, mali etkinlik, estetik ve işlevsel özellikler, çevresel özellikler, cari 
m asraflar, satış sonrası hizm et ve teknik yardım, teslim  tarihi gibi fiyat 
dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenen teklifi ifade eder.

19/1998 t “Encüm en”, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler M üteahhitleri Kayıt ve Denetim
68/2016 '• Yasası’nın 5 ’inci m addesi kuralları uyarınca kurulan Encüm enim  ifade eder.

“Eşik D eğeri”, Y asanın 15’inci m addesindeki tanım lanan parasal lim it 
değerlerini ifade eder.
“Geçici K abul”, îş in  sözleşme ve eklerine uygun olarak tam am landığı ve 
kabul işlem lerinin yapılm asında b ir engel bulunm adığı (yapılan işin kusurlu ve 
eksik kısım larının bedelleri toplam ının işin sözleşm e bedelinin %5 (yüzde 
beş)’inden fazla olmaması ve bu oram geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
zamanda işin İdareye (İhale M akamına) teslim ine ve kullanılm asına ve/veya 
işletilm esine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye m eydan vermeyecek 
nitelikte olması) Kontrol Heyeti tarafından kabul edilen işler için  ilgili Teknik 
Daire tarafm dan düzenlenen uygunluk belgesini ifade eder.
“Geçici K abul H eyeti”, Yapım işin sözleşm e ve eklerine uygun olarak 
tam am landığı ve kabul işlemlerinin yapılm asına bir engel bulunmadığı 
anlaşılırsa, Teknik Daire tarafından işin konusu ile  ilgili K ontrol Heyeti olarak 
tanım lanan m ühendisler, m imarlar, iç m im arlar ve teknisyenleri temsil eden 
m eslek disiplerinden gerekli sayıda personelin oluşturduğu heyeti ifade eder. 
“G ün”, A ksi belirtilm ediği durumlarda takvim  gününü ifade eder.
“İhale D oküm anları”, İhale konusu yapım  işlerinde, İhale Katılımcılarına 
talimatları da içeren Genel ve Özel İdari Şartnameler ile yaptırılacak işin 
projesinin Özel Teknik Şartnamelerini, Projelerini, Teknik Belgelerini, 
Zeyilnam elerini (varsa), Çevre Etki Değerlendirm e (ÇED) Raporunu (varsa), 
Standart Form larını ve gerekli diğer belge ve bilgilerini içeren dokümanların 
tüm ünü ifade eder.
“İhale K atılım  Beyannam esi”, Tüm  kısım ların eksiksiz doldurulduğu, yetkili 
ldşi tarafından im zalanm ış ve tüm  beyanların doğru olarak sunulm ası gereken 
belgeyi ifade eder.
“İhzarat”, A nahtar tesMm ve birim  fiyat sözleşm elerinde, birim  fiyat teklif 
alm an iş kısım larında, yapım  işinin bünyesine girecek veya herhangi bir imalat 
için gerekli olacak malzemenin, İdarenin (İhale M akam ının) onayı ile 
şantiyede ve/veya iş mahallinde stoldanan/depolanan m alzemeyi ifade eder. 
“İhzarat Ö dem esi” , Yapım  işlerinde Teknik Daire tarafından önceden 
belirlenerek ihale dokümanlarında belirtilen işin bünyesine girecek esas 
malzem elerin, Yüklenici tarafından, şantiyede depolanması, İdare (İhale 
M akamı) adına sigorta yaptırılması ve m alzem enin fatura ve ödediği mfeblaya 
ait m ekbuz bedelinin tümünü karşılayacak şeldlde, kesin tem inat te /veya 
banka tem inat m ektubu sunmasına müteakip Teknik Daire tarafından p r in d e  
onaylandıktan sonra, söz konusu m alzem eler ile ilgili ihzarat laym etin |n  %80 
(yüzde seksen)’i oranında Yükleniciye yapılan ödem e işlem ini ifade eder. 
“İhale K atılım cısı” , Yapım işlerinin ihalesinde, ihale veya yeterlik belgesi 
s a ta  alarak tek lif  veren, ihale konusu alanında faaliyet gösteren gerçek v^ya 
tüzel ldşiyi veya ortak girişimlerden oluşan tedarikçi, hizm et sağlayıcısını veya 
yapım  m üteahhidini ifade eder.
“İ ş ” , Y apım  işlerini ifade eder.
“İş deneyim  belgesi”, Kriter değerlendirme form unda m esleki ve teknik 
yeterlilik altında belirtilen iş deneyimi. Adaylar veya İhale Katılım cısıları ihale
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konusuna göre KKTC İnşaat Enciim enliğinden sağlanan ve doldurulm asının 
ardından Kontrol Heyeti tarafından imzalanan ve KKTC İnşaat 
Enciim enliğinden m ühürlenen belgeyi ifade eder.
“ İş günü” , Cumartesi, pazar ve resm i tatil günleri hariç olmalc üzere haftanın 
geriye kalan tüm  günlerini ifade eder.
“İş  programı”, Yüklenicinin, işin  süresi ve varsa iş kısım larına ait bitirm e 
tarihleri ile yıllık ödeme m iktarlarını da dildcate alarak, yapım  işine ait iş 
kalem lerini/gruplarını, aylık im alatı ve iş m iktarlarım , ihzarat ödemesi 
öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilim lerini ve bunların aylara 
dağılım ım  ayrıntılı olarak gösterdiği program ını ifade eder. İş günü 
çerçevesinde hazırlanan iş program larında cum artesi, pazar ve resm i tatil 
günleri haricindeki haznlanan tabloları ifade eder.
“İşy e r i” , Y apım  işinin m eydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya 
sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, m alzem e ocakları vb. yerleri ifade 
eder.
“İta Amiri”, devlet harcam alarının yapılabilm esi için saym anlara yazılı emir 
verm e yetkisine sahip, ödem eye yetkili kim seyi ifade eder.
“Kamu İdareleri”, Genel Bütçeye dahil bakanlık, bakanlıklara bağlı daireler, 
bağım sız daire ve kuruluşlar ile bakanlıklara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler ve devlet üniversitelerim  ifade eder.
“Kati Kabul Heyeti”, Y apım  işin  sözleşm e ve eklerine uygun olarak 
tam am landığı ve kabul işlem lerinin yapılm asında b ir engel bulunm adığı 
anlaşılırsa, Teknik Daire tarafından işin konusu ile ilgili Kontrol Heyeti olarak 
tanunlanan mühendisler, m im arlar, iç  m im arlar ve teknisyenleri tem sil eden 
m eslek disiplerinden gerekli sayıda personel görevlendirilerek oluşturulan 
heyeti ifade eder.
“K esin  T em inat”, İhale işlerinde, taahhüdün sözleşm e ve ihale dokümanı 
kurallarına uygun olarak yerine getirilm esini sağlam ak am acıyla, sözleşm enin 
yapılm asından önce, ihale üzerinde kalan İhale K atılım cısından, ihale süresinin 
tam am ını kapsayan süre için, bu  Tüzük uyarınca uyarınca ihale bedeli 
üzerinden % 5 (yüzde beş) oranında alm an tem inatı ifade eder.
“K eşif Bedeli”, İlgili Teknik D airelerin  tahm ini değerlere dayandırarak 
hazırladığı k eş if  raporlarının toplam  bedelidir. Y apım  işleri ihalesi yapılm adan 
önce yapım  işini yaptıracak İhale M akam ının talebi üzerine konu ile ilgili 
Teknik D aire tarafından, ilgili T eknik  Dairelerin hazırladığı B irim  Fiyat 
A nalizleri kullanılarak, katm a değer vergisi hariç olmalc üzere belirlenen 
yapım  işi toplam  bedelim  ifade eder. Toplam  bedel üzerine yapım  işinin 
niteliğine, niceliğine, kapsam ına ve kapasitesine uygun olarak KDV 
m iktarlarının ilave edilmesiyle oluşan toplam  bedeli ifade eder.
“T ek lif R aporu tüm  text içinde yen iden  düzenlenecektir. ” , M etraj verilen 
ihalelerde, İhale Katılım cıları tekliflerim  hazırlarken verilen  son metraj 
listelerini kullanacaklardır. İhale K atılım cıları, verilen son metraj listelerini 
tahm ini değer olarak fiyatlandırarak “tek lif raporu” hazırlayacak ve 
hazırladıkları k eş if  raporunu teklifleri ile birlikte M erkezi İhale K om isyonuna 
sunacaklardır. Metraj verilen ihalelerde, hazırlanan k eş if  raporu teklifin 
ayrılam az b ir parçası olarak sayılacaktır. K eşif raporlarının ad, soyad veya 
ticaret unvanı yazılm ak suretiyle yetkili kişilerce im zalanm ış olması 
zorunluluğunu ifade eder.
“Kontrol Heyeti (Kontrol)”, sözleşm eyle bağlanan her türlü  yapım  işleri, 
İdare (İhale M akamı) tarafından görevlendirilen K ontrol Heyetinin denetim i
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altmda tüm projeler ve şartnamelere uygun olarak inşaat ve faaliyeti yaptıran 
kişilerdir. İlgili Teknik Daire ve/veya Dairelere bağlı Kontrol olarak 
görevlendirilecek mühendisler, mimarlar, iç mimarlar ve teknisyenler “Kontrol 
Heyeti” olarak ifade edilirler.
“Koordinatör Ortak”, Konsorsiyumda en çolc hisseye sahip ortak, 
koordinatör ortak olur. Konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin işin 
hangi kısmım taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör oıtak 
aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayan kişiyi ifade eder.
“M etraj”, ihale kapsamında bulunan yapım işinin tümünün ve/veya bir 
bölümünün iş kalemlerine ayrılmış olarak, söz konusu iş kalemleri ile ilgili 
hesaplanan miktarların yer aldığı cetvelleri ifade eder.
“M uadili”, ‘eşdeğer5 olarak ihale dokümanlarında ifade edilir. 
“M obilizasyon”, şantiyelerin özellikle ilk zamanlarında, ofis binalarının 
yapılması, şantiye içi yolların düzenlenmesi, çalışanların yatacakları 
koğuşların ayarlanması, içme ve kullanma suyunun getirilmesi, pis sunun 
uzaklaştırılması, şantiye çevresinin kapatılması gibi şantiye kurulmasını 
ilgilendiren, bir kısmı geçici, zamanı gelince kaldırılacak işlerin bütününü 
ifade eder.
“M üteahhit”, Kıbrıs Türk İnşaat M üteahhitleri Birliğine kayıtlı olup Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet edip faaliyet gösteren ve sözleşme ile 
inşaat işleri ve/veya başka teknik işleri yapmayı taahhüt eden ve Yapı İnşaatı 
ve Teknik İşler M üteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası kuralları uyarınca 
müteahhitler siciline kaydedilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı 
gerçek Idşileri veya bunların oluşturduğu tüzel Idşileri ifade eder.
“Pilot ortak”, İş ortaklığında daha fazla hisseye sahip kişiyi veya hisseleri 
birbirine eşit olan iş ortaklığında ise ortaklardan biri pilot ortak olarak 
belirlenen kişiyi ifade eder.
“Proje”, ilgili Teknik Daireler tarafından hazırlanan yapım işler, ihale 
dosyasındaki ihale dokümanlarının esasım oluşturan çizimleri ifade eder. 
“Şartnam eler”, yapım işlerine ait genel, özel idari, özel teknik ve İdarelerin 
(İhale Makamlarının) usulleri gösteren belgeleri-ifade eder.
“Takvim Günü”, hafta sonları ile resmi tatil günleri dahil olmak üzere gece 
saat 24:00'dan ertesi gece saat 24:00'a kadar olan zaman dilimin ifade eder. 
“Tekliflerin Açılması”, İhale Komisyonu tarafından ilan edilen gün ve saatte 
teldif kutusuna atılan teldif zarflarının açılmasını ifade eder.
“Teklifin  E sası” , İhale Katılımcısının ihalede sunduğu fiyat teldifı ile birlikte 
şartnamelerde sunulması zorunlu olan belgeleri ifade eder.
“Teknik Daire”, kuruluş, görev ve çalışm a esaslarını belirten yasa yetkisi ile 
ve Devlet adma her türlü yapım  işini kamu görevi olarak yapan ve Genel 
Bütçeye dahil Bakanlıklara bağlı Devlet Dairesini ifade eder.
“Tek lif  K u tu su ” , bu Tüzük uyarınca ihaleye çıkarılan bir konuda tekliflerin 
atılması gereken kutuyu ifade eder.
“Teminat Süresi”, geçici kabul ile kati kabul arasında geçecek süreyi ifade 
eder.
"Tahmini Değer”, Bir kam u ihalesinin tahmini değeri, İdare (İhale Makamı) 
veya İdarenin (İhale Makamının) görevlendirdiği Teknik Daire tarafından 
hesaplanan KDV hariç toplam tutardır. Bu toplanı tutar, ihtiyati haklar ve 
ihalenin yenilenmesi durumunda öngörülen maliyetlerin toplanmasıyla elde 
edilen ihale değerini ifade eder.
“Yasa”, Kamu İhale Yasasım ifade eder.
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20/2016

Am aç 3.

Kapsam 4.

Tem el 5. 
İlkeler

Teknik 6.
Dairelere
Sunulm ası
Gereken
Belgeler ile
Alınacak
İzinler

“Yerli İhale K atılım cısı”, KKTC vatandaşı gerçek k işiler ile KKTC 
Yasalarına göre kurulm uş tüzel kişileri ifade eder.
“Y eterlik  Belgesi”, Yapım  işlerinde işin niteliğine, niceliğine, kapsamına ve 
kapasitesine göre aranan bir belge olup, İhale K atılım cısının yapı araçları 
bildirimine, mali durum  bildirimine, teknik personel bildirim ine, tamamlanan 
ve taahhüdünde olan işlere ait bildirim ine dayandırılarak, Bayındırlık veya 
U laştırm a işlerinden sorum lu Bakanlık tarafından verilen belgeyi ifade eder. 
“Yetkili İzin M akam ı”, yapım  işleri ile ilgili “İşe Başlam a” ile “Onay” 
belgesi verm eye yetkili Belediye ve Kaymakam lıkları ifade eder.
“Y ıl”, Takvim  yılım  ifade eder.
“Y üklenici Y etkili V ekili”, Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciyi 
temsil eden, yapım  işi için Yüklenici eliyle noter tarafından düzenlenmiş bir 
vekaletname ile tam  yetki almış ve İdare (İhale M akamı) tarafından kabul 
edilmiş olan gerçek ldşiyi ifade eder.

Bu Tüzük, Y asa kapsam ındaki İhale M akamlarının, bu  yasaya göre 
gerçekleştireceği, kam unun denetim i altında bulunan veya kam u kaynağı 
kullanan, kam u kurum  ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, kam u görevini 
yerine getiren tüzel kişilerin yapacakları yapım işi ihalelerinde uygulayacakları 
esas ve usulleri belirlem ek am acıyla hazırlanmıştır.

Y asa’m n 4 ’üncü m addesinde belirtilen İdarelerin (İhale M akamlarının), ilgili 
Teknik Dairelerden yapım  işleri ile ilgili talepleri ile başlayan, projelendirilen, 
ihale katilım  ile ihale süreci sonrasında yapılan sözleşm e esaslarına 
dayandırılarak, belirli kurallar ve sorumluluklar çerçevesinde yapım işinin 
uygulanm a esaslarım  anlatır.

Bu Tüzük saydamlık, şeffaflık, eşit muamele, aynmcıhlc yapm am a, orantılılık, 
karşılıklı tanıma, ayrım  gözetmeme, rekabet, güvenilirlik, gizlilik, kam u oyu 
denetimi, hesap verilebilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında 
■karşılanması ve kam u kaynaklarının verimli kullanılm ası ilkelerine 
dayandırılarak hazırlanm ıştır.

İKİNCİ KISIM  
İLG İLİ T E K N İK  D AİRELERİN ÇALIŞM A ESASLARI

(1) Yapım  işi ihale dosyası talep eden ilgili kurum un veya kuruluşun 
hazırlam ası gereken belgeler şunlardır:

(A) Arazi koçanı, tapu haritası, Bakanlar K urulu K aran  ve/veya sair 
belgeler.

(B) Y apılacak işin bloke yazısı.
(C) A razi ve zem in etüdü yapılması (işin kapsamına göre düzenlenmeli)
(D) H udut tespiti, kazık çakılması, yer gösterme.



İhalelerde
Uyulması
Zorunlu
Hususlar
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(E) İhtiyaç programlarının hazırlanması ve ilgili teknik daireye sunulması.
(F) İta amirliğinin ilgili teknik daireye verilmesi durumunda ilgili teknik 

daireye gönderilen ‘İta Amiri Yetkilendirme Belgesi’,
(2) Yapım işi ihale dosyası talep eden ilgili kurumun veya kuruluşun aşağıdaki 
kuramlardan gerekli izinleri alması gereldr:

(A) Planlama ve İnşaat Dairesi
(B) Şehir Planlama Dairesi
(C) Jeoloji ve Maden Dairesi
(D) Su İşleri Dairesi
(E) Kıb-Tek
(F) Telekomünikasyon Dairesi
(G) Karayolları Dairesi
(H) Çevre Dairesi
(İ) Devlet Planlama Örgütü
(J) Esld Eserler Dairesi
(K) Belediyeler

7. (1) İhale Katılımcıları, Mimari, İnşaat Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyjaz vb. 
konularında yapacağı tüm yapım işlerini Yasa ve Yasanın 86(1)(A) 
maddesi altında verilen yetki ile yapılan “Yapım İşleri Tüzüğü”, 
Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlığın hazırladığı "Yapı İşleri 
Genel Fenni Şartnamesi", "Yapım İşi Genel Şartnamesi", "Özel İdari 
Şartname", "Özel Teknik Şartnameler" ve "Sözleşme" de belirtilen 
kurallar ve gereklilikler çerçevesinde, p'roje, özel teknik şartnamelere 
ve eklerine uygun olarak yapmaktan sorumludur.

(2) İhaleye çıkılmadan önce, yukarıdaki ( l ) ’inci fıkra kapsamındaki 
hususlara tamamen uyulmak zorundadır. Birden fazla yılı kapsayan 
yapım işleri ihale süreçlerinde yukardakilere ilaveten, İdarelerin 
(İhale Makamlarının), aşağıda belirtilen hususlara uymaları 
zorunludur: ■ -

(A) Birden fazla yılı kapsayan yapım işlerinde ihaleye
çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar 
itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde 
bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış 
olması zorunludur, İlle yıl için öngörülen ödenek, proje 
maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha 
sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek 
dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. ;

(B) Öngörülen ö'deneklerin kullanılmasına imkan verecek 
süre dikkate alınarak, İdareler (İhale Makamları) 
tarafından, ihalelerin zamanında yapılması, birden 
fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (bu 
yasada belirtilen mücbir sebepler ile ihalenin ivedi 
olarak yapılmasını gerektiren haller ve/veya ön 
görülemeyen dununlar olması halinde ve/veya 
öngörülemeyen iş artışının zorunlu olduğu haller 
hariç) ise yılın ille dokuz ayında ihalenin 
sonuçlandırılması (bütçeler diğer yıla sarkmaması 
esasma dayandırılarak) esastır.
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Yapım 8. 
İşinin Teknik  
Personeller 
Tarafından  
Hazırlanm ası

(C )A ısa  tem in edilmeden, m ülkiyet, kam ulaştırm a ve
gerekli hallerde imar işlemleri tamam lanm adan ve 
uygulam a projeleri yapılm adan ihaleye çıkılamaz. 
İhale konusu işin özgün nitelikte ve karm aşık olması 
nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan 
netlikte belirlenemediği durum larda ilgili Teknik
D airelerin hazırladığı projeler üzerinden ihaleye 
çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan işlerde anahtar 
teslim i teklif alınmak suretiyle ihale yapılması
zorunludur. Ancak, mücbir sebepler ile ihalenin ivedi 
olarak yapılmasını gerektiren haller ve/veya ön 
görülem eyen durumlar olması halinde ve/veya
öngörülem eyen iş artışının zorunlu olduğu haller 
nedeniyle uygulam a projesi yapılması için yeterli süre 
bulunm ayan işlerde avam proje üzerinden, her türlü 
onarım  işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda 
arazi ve zem in etütleri gerekmesi veya uygulamada 
im ar ve güzergâh değişikliklerinin m uhtem el olması 
nedenleriyle ihaleden önce uygulam a projesi
yapılam ayan, bina işleri hariç işlerde ise uygulama 
projesi üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin 
uygulam a projesi yapılabilen kısım lar için anahtar 
teslim i, uygulam a projesi yapılam ayan kısımlarda ise 
her bir kalem  iş için birim  fiyat tek lif almak suretiyle 
ihale yapılabilir. A rsa tem ini, m ülkiyet ve 
kam ulaştırm a işlemlerinin tam am lanm ası şartı, baraj 
ve büyük sulama, içme suyu isale hattı, eneği naldl 
hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, su depolan, 
karayolu, lim an ve havaalanı, demiryolu, petrol ve 
doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz. Ancak, 
ÇED -rap o ru  zorunluluğu bulunan hallerde ihale 
sürecinden önce bu raporun alınm ası zorunludur.

(D) İdare (İhale Makamı), ihtiyaç raporu  ile ihale 
doküm anlarının hazırlanması, ' ihale kaydının 
yapılm ası ve ihale kayıt num arasının alınması, 
ilanların yayımlanması, ihale komisyonlarının 
oluşturulm a işlem lerinin ve doküman satın alanların 
kaydı, doküm anda açıklama ve değişildik işlemlerinin 
yapılm ası, başvuru ve teklifler ile bunların 
değerlendirilmesi, işlem lerinin lcaydı ve onay gibi 
ihale sürecine ilişkin işlem ler ile ihale sonuç 
işlem lerinden sorumludur

Projesi talep edilen konu işin niteliğine, niceliğine, kapsam ına ve 
kapasitesine uygun olarak ilgili Teknik Dairelerin sorumluları, projelerin 
hazırlanm ası için bir veya birden fazla teknik personeli veya birden fazla 
teknik personelin veya gerekmesi durum unda bir ekibi yapım  işinin ihale 
dosyasmı hazırlam ak üzere görevlendirir. B u görevlendirme genellikle 
deneyim  ve/veya konu işe ,göre yapılır. Ancak, kam u görevine yeni 
başlayan, asaletleri onaylanm ayan geçici, kadrosuz ve/veya m eslekte yeni
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olan teknik personellerin, kuramların çalışma düzenlerini öğrenene kadar ve 
meslekte tecrübe kazanana kadar, (7/1979 sayılı Kamu görevlileri yasasına 
göre en az 7 yıl çalıştıktan sonra terfi alıra dayandnaralc) kamu görevinde 7

.............................yılını "tamamlamış teknik personellerle birlikte görev alması kam u yararına
olur. Bu görevlendirmeler ilgili Teknik Dairelerin ‘Kuruluş Görev ve 
Çalışma Esasları Yasaları’ kapsamındaki görevleri çerçevesinde yapılır ve 
teknik personeller bu çerçevede Mimari, İnşaat Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, îç  Mimarlılc, Pey) az vb. konularında yapım işlerinin ihale 
dosyalarının hazırlanmasında görevlendirilirler.

Yapım 9. (1) Aşağıda belirtilen Daireler, yapım işi çerçevesinde Teknik Daire olarak
İşlerini İcra bu Tüzük kapsamında okunur:
Eden İ lgili (A) Planlama ve İnşaat Dairesi,
Teknik (B) Karayolları Dairesi,
Dairelerin (C) Esld Eserler ve M üzeler Dairesi, i
Görevleri (D) Şehir Planlama Dairesi,
19/1998 (E) Telekomünikasyon Dairesi,
68/2006 (F) Su İşleri Dairesi,

(G) Turizm Planlama Dairesi,
(H) Çevre Koruma Dairesi,
(İ) Jeoloji ve Maden Dairesi, vb.

(2)Yukarıda belirtilen Teknik Daireler dışında kalan diğer Teknik Daire, 
Kurum ve Kuruluşların “Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları” Yasalarında, 
yapım işlerinde ihale çdema yetkileri var ise ihaleye çıkılacak projeleri Yasa 
ve bu Tüzük kapsamında hazırlar ve ihaleye çdolır.
(3) Bakanlıklar altında hazırlanan projeler, ilgili Teknik Dairelerin “Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Esasları” yasalarında ihaleye çıkma yetkileri yok ise 
Planlama ve İnşaat Dairesinden ve/veya konu işe göre Teknüc Dairelerden 
onay almak zorundadır.
(4)Hizmet alımı olarak hazırlanan projeler de yine Planlama ve İnşaat 

- Dairesinin ve/veya konu işe göre Telemle Dairelerden onayına tabiidir. Tüm
bahsedilen konulara ilaveten, savunma ve güvenlüde ile ilgili projeler de 
Planlama ve İnşaat Dairesinden onay almak zorundadır.
(5)İlgili Telenile Daireler ve/veya İdareler (İhale Makamları), İhale Dosyası 
Kapsamında Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, İç mimari, Peyzaj ve telenile 
işlerle ilgili Projeleri hazırlar. Bu projelerin ‘birbirini tamamlar ve bütünler’i 
olacak şeldlde özel teknik şartnameler ile birlikte konu işe ait tüm  belge ve 
dokümanlarını hazırlamaktan sorumlu olurlar. Bunlara ilaveten yapım işinin, 
"Yapım İşi Genel Şartnamesini", "Özel İdari Şartnamesini", "Özel Teknüc 
Şartnamelerini" ve "Sözleşmesini" de hazırlamaktan sorumlu olurlar.

ilgili 
Teknik 
Dairelerin 
Görevleri 
Kapsamında 
Hazırladığı

10 . (l)İlgili Teknile Dairelerin hazırlayacağı projeler Y asa’nın Tefsir yan 
başlddı (2)’nci maddesinde belirtilen Telemle İş, Yapı ve Yapım İşlerinin 
kapsamındadır. Bu kapsama dayandırılarak Telenile Daireler aşağıdaki 
işleri yapar:

(A) Sıfırdan (Yeni) yapım işi,
(B) T amirat/tadilat işleri,
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Projeler

Özel 11.
Teknik
Şartnam eler

(C) Yıkım işi,
(D) Teknik rapor hazırlam a işi,
(E) Çevre düzenlemesi işi,
(F) Avam proje üzerinden yaklaşık değer bulunması işi,
(G) Taşınmaz eski eserlerin restorasyonuna ilişirin her türlü 

yapım  işi,
(H) Eski eserler ile müzelerin korunm asına ilişirin her türlü 

yapım  işi,
(İ) D evlet yol ağlan ile ilgili tüm  yapım işleri,
(J) Devlet yolları ağma giren yol ve köprüleri ile ilgili işler,
(K) H ava alanlarını ve deniz lim anlan ile ilgili işler,
(L) İçme ve kullanm a suyu ihtiyacım karşılam ak için 

yapılan işler,
(M) Telekomünikasyon hizm etleri, D evlet sınırları 

içinde ve D evlet ile diğer dünya ülkeleri arasında düzenli 
olarak haberleşm eyi sağlam ak için  gerekli her türlü  işler,

(N) Turizm yaürım ları ile ilgili im ar planı ve projeleri ile 
ilgili işler vb. işlerdir.

(2)Teklif sunacak İhale Katılmacıları, tekliflerini sunm adan önce bahse 
konu olan ve uygulam ası yapılacak projelerin uygulanacağı arazi ve 
çevresini yerinde çok iyi inceleyip tüm şartnameleri okuduktan som a 
anlaşılmayan hususlar için  ilgili Teknik D aireden yazılı soru cevap 
şeklinde ayrıntılı talep eder ve ilgili Teknik Daire konu ile ilgili gerekli 
bilgileri İhale K atılım cılarına vermekle yükümlüdür. İhale 
K atılım cısının bu  gibi konularda gereldi sorgulam ayı yapmaması 
durum unda uygulam a sırasmda çıkabilecek ihtilaflarda Kontrol 
H eyetinin ve İdarenin (İhale M akamının) ihale dokümanlarını 
yorum lam asına göre çözümlenir. Tüm  proje ve şartnameler her zaman, 
‘birbirini tam am lar ve bütünler’ şeldinde yorumlanır.

(1) İhale konusu yapım işlerinin detayları ilgili Teknik Daire tarafından 
hazırlanan özel teknik  şartnamelerde, yapım işinin malzemelerini, 
özelliklerini ve uygulam a esaslarım anlatan teknik  kriterleri anlatır. 
Özel teknik şartnameler, ihale dokümanlarının bir parçası olarak ‘proje 
ile bir bütün’ olacak şekilde ihale dokümanların ın  parçası olarak İhale 
K atılım cılarına verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve 
fonksiyonelliği sağlam aya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar 
içerm eyecek ve bütün İhale Katılım cıları için firsat eşitliği sağlayacakta.
(2) Özel teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartlara uygunluğu sağlam aya yönelik düzenlem eler yapılır. Özel 
teknik şartnamelerde teknik  özelliklere ve tanım lam alara yer verilir. 
Belli bir marka, m odel, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve 
belirli b ir m arka veya m odele yönelik özellik ve tanım lam alara yer 
verilm ez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların 
bulunm am ası veya teknik özelliklerin belirlenm esinin mümkün 
olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla bir 
teknik özellik belirtilebilir. Böyle bir durum da bu teknik özelliğin 
m uadili bir üründe bulunm ası şarttır.
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M etra j 12. (1) İhale konusu yeni yapılacak yapım işlerinde (tamir, tadilat ve
onaranlar hariç) ilgili Teknik Daire tarafından hazırlanan metraj 
listeleri, ihale dokümanlarında belirtilen kurallar çerçevesinde 

.............. kullanılm ak üzere, ihale dokümanın parçası olarak verilir.
(2) Tamir, tadilat ve onam alarda, ihale kapsam ında yapılması 

planlanan işlerle ilgili, îdare (İhale Makamı) tarafından yer 
gösterimi yapılır. Yer gösterimi kapsamı içerisinde, ihale 
kapsamında yapılması planlanan işlerin yerinde gösterilerek 
anlatılması esastır.

(3) Yukarıdaki ( l ) ’inci ve (2)’nci maddelerde belirtilen durumlarda 
ihale süreci devam  ederken, İhale Katılımcılarının yapacakları 
hesaplamalarda farklılık  olması halinde, İhale Katılımcıları ihale 
dokümanlarında belirtilen süreler içerisinde, metraj kalemlerine 
ve iş kalem lerine/gruplarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

(4) İhale Katılımcıları tarafından itiraz edilmeyen metraj listesi 
ve/veya metraj kalem lerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve İhale 
Katılımcıları tarafından ilgili Teknik Dairenin verdiği şekilde 
kabul edilmiş sayılır.

(5) Yapılan itirazlar, ilgili Teknik Daireler tarafından ihale kuralları- 
dahilinde, ihale dokümanlarında belirtilen sürede değerlendirilir. 
Yapılan değerlendirme sonucunda teknik açıdan proje ve 
şartnamelere uygun olmadığı, yanlışlıkla yanlış yazıldığı, eksik 
veya fazla yazıldığı tespit edilen metraj kalemleri ve iş 
kalemleri/gruplarında gereldi düzeltme yapıhr.

(6) Yapılacak düzeltm enin m ali açıdan ihale kapsam ında yapılması 
planlanan işe ve/veya işlere ek maliyet getirmesi durumunda, söz 
konusu ek m aliyet ve düzenlenen son metraj ve keşif bedelleri 
Teknik Daire tarafından İhale M akamına iletilir. İhale Makamı 
konuyu ek bloke talebi ile maliye işleri ile ilgili Bakanlığa 
gönderir. M aliye işleri ile ilgili Bakanlık tarafından ek bloke 
m iktarının onaylanm asının ardından, yeni son metraj listeleri 
İhale M akam ı ve/veya Teknik Daire tarafından, zeyiiname 
yapılmak koşulu De ihale dokümanlarını alan tüm  iktisadi 
işletm elere değişiklik ve düzeltmeleri, ihale teklifi sunmak için 
tanınmış olan sürenin bitiminden 6 (altı) iş günü öncesine kadar 
ücretsiz olarak gönderilir ve tüm  değişiklik ile düzenlemeler 
internet sitesinde yayınlanır.

(7) M ali açıdan ek maliyet getirmeyen metraj düzeltmeleri için, söz 
konusu maliyet ve düzenlenen son metraj ve keşif bedellerini 
ilgili Teknik D aire İhale M akamına iletir. İhale M akamının 
onayının ardından, yeni son metraj listeleri, zeyiiname yapılmak 
koşulu ile, İhale M akamı ve/veya Teknik Daire tarafından 
yapılan değişiklik ve düzeltmeleri, ihale dokümanlarını alan tüm 
iktisadi işletmelere, ihale teklifi sunmak için tanınmış olan 
sürenin bitim inden 6 (altı) iş günü öncesine kadar ücretsiz olarak 
gönderir ve tüm  değişildik ile düzenlemeler internet sitesinde 
yayınlanır.

(8) İhale dokum am  olarak verilen metraj, sözleşm e aşamasında ek 
olarak kabul edilir, imzalanır ve uygulama aşam asında bağlayıcı 
olur. Verilen son m etrajlar ile yerinde yapılan işlere ait metrajlar
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arasında herhangi b ir iş artışına sebebiyet verebilecek metraj 
farkları, İdare (İhale M akam ı) ve K ontrol H eyeti tarafından kabul 
edilmez. B u doğrultuda, Yüklenici firm aya hiçbir koşul ve 
sebeple söz konusu metraj farkları ile ilgili b ir ödem e yapılmaz.

(9) M etraj verilen ihalelerde, İhale K atılım cıları tekliflerini 
hazırlarken verilen son metraj listeleri kullanırlar. İhale 
K atılım cıları verilen son metraj listelerini fiyatlandırarak “keşif 
raporu” hazırlarlar ve hazırladıkları k eş if  raporunu teklifleri ile 
b irlikte İhale K om isyonlarına sunarlar. M etraj verilen  ihalelerde, 
hazırlanan k eş if  raporu  teklifin ayrılm az bir parçası olarak 
sayılır. K eşif raporlarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılm ak 
suretiyle yetkili k işilerce im zalanm ış olm ası zorunludur. Metraj 
verilen ihalelerde son metraj listeleri kullanılarak hazırlanan 
k eş if  raporunu sunmayan İhale K atılım cılarının teklifleri tümden 
değerlendirm eye alınmaz.

(10) İhale K atılım cıları tarafından talep edilen, anlaşılm ayan 
konular, İhale K atılım cısının vereceği teklifi etkileyen eksik, 
fazla veya hatalı iş kalem leri/grupları, fazla, eksik ve/veya hatalı 
tespit edilen m etrajlar, M imari, Statik, M ekanik ve Elektrik 
olm ak üzere 4 (dört) ayrı bölüm de sınıflandırılarak İhale 
K atılım cıları tarafından hazırlanır ve yazılı o larak  ilgili Teknik 
Daire arşivine teslim  edilir.

İhale 13. Y asa’n ın  (37)’nci ve (41)’inci m addelerinin kurallarına göre Kam u
D osyalarının İhalelerinin duyurusu yapılır. D uyuruda belirtilen şart ve koşullara göre
Tem ini ilgili T eknik D aireler tarafından hazırlanan İhale D osyaları, ihale

doküm anlarında belirtilen yerlerden, ihale ilanında belirtilen gereldi harç 
parası yatırıldığına dair m akbuzun ibrazı ile tem in edilir.

T eknik  İ4 . Teknik Dairelerin sorumlu olduğu standart formlar şunlardır:
Dairelerin (1) Keşif Raporu
Sorum lu Olduğu (2) Kriter Değerlendirme Fonnu
Standart (3) Yapım İşi Genel Şartnamesi
Form lar (4) Özel İdari Şartname

(5) İhale Başvuru Formu
(6) Elden Teklif Kabulü F orması
(7) Dosya Verme Fonnu-Alındı Makbuzu
(8) Zeyilname
(9) Sözleşme

(10) Yer Gösterme Tutanağı
(11) Ataşman Defterleri
(12) Hak Ediş Raporu
(13) Şantiye Tutanakları
(14) Geçici Kabul Tutanağı
(15) Kati Kabul Tutanağı

Standart Formlar İlgili Teknik Daireler tarafından oluşturulur ve 
bu formlar Bayındırlık işlerinden sorumlu bakanlık tarafından bir 
genelge ile duyurulur.
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Tahm ini 15. 
Değer

Tahmini 16. 
Değerin
Hesaplanmasında  
Esas M iktarların  
Tespiti

(1) İdare (İhale Makamı) tarafından, İhale Başvuru Formu 
,düzenlenm eden önce, bu Tüzük kapsamında belirlenen esas ve usullere 
göre ihale edilecek yapım işinin m iktarının belirlenmesi için ilgili 
Teknik Dairelerin hazuiam ış olduğu birim  fiyatlara dayandırılarak 
yapım  işinin kalemlerine göre hesaplanır. Birim fiyatlarda iş kalemleri 
olmaması durumunda ise piyasa fiyat araştırması suretiyle ihale konusu 
işin KDV hariç tahmini değeri hesaplamr ve bu hesaplamalar 
dayanakları ile birlikte bir keşif raporunda gösterilir.
(2)İhale ilam yayımlanmadan önce işin önceliğine, niteliğine, niceliğine, 
kapsamına, kapasitesine ve ihtiyaç program m a göre tahm in edilen Yapı 
Tahmini Değerinin toplam bedeli olarak veya işin kapsamı ihale ilanı 
öncesi gerekiyorsa güncel birim fiyatlarla yem den hesaplanır.
(3)İdarelerin (İhale Makamlarının) ihale konusu işin bir kısmına teklif 
verilmesinin istenmesi ve/veya mıimldin olduğu hallerde, talimini değer 
her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamam ı dikkate alınarak 
hesaplanır.
(4)İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak 
kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipm an gibi unsurların 
İdare (İhale Makamı) tarafından verilmesi durumunda, tahmini değer, bu 
unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi 
tahm ini değer hesap cetvelinin elcine konulur,
(5) M erkezi İhale Komisyonu tarafından tahm ini değer teklif fiyatları ile 
birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce tahmini değer açıklanamaz ve ilan 
edilemez, Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise talimini değer, son 
yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.
(6)Tahmini değerin İdareler (İhale Makamları) tarafından veya İdarenin
(İhale Makamının) görevlendireceği Teknik Daire tarafından 
hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, İdareler (İhale 
Makamları) tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda 
teknilc şartnamenin danışmanhk hizmeti alınarak hazırlatılması 
durumunda, tahmini değer de bu kapsamda hesaplatılabilir. - ......

(1)Tahmini değer hesabında esas miktarların tespiti için öncelilde arazi 
ve zem in etüdünün yapılması gereklidir. Uygulama projeleri üzerinden 
anahtar teslimi olarak te ld if almak suretiyle ihale edilecek yapım 
işlerinde arazi ve zemin etüt çalışmalarının uygulama projeleri üzerinden 
yapılmış olması, uygulam a projeleri üzerinden birim  fiyat teldif almak 
suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt 
çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.
(2)Proje zorunluluğu olan bina işlerinin uygulama projesi, diğer yapım 
işlerin uygulama projeleri, projeleri hazırlanamayan yapım işleri, doğal 
afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre 
bulunmayan yapım işleri ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve 
karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan 
netlikte belirlenemediği durumlarda ise avam projesinin hazırlanması ve 
talimini değerin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.
(3)Uygulama Projelerinde tablo olarak belirtilen mahal listesine ve özel 
teknik şartnamelere dayandırılarak talimini değerler hesaplamr.
(4)Metraj listelerinin hazırlanması, ihale konusu işe ait proje ve mahal 
listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi
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k ısım da ve ne m ik tarda yapılacağının belirlenm esi am acıyla, anahtar 
teslim i te ld if  alm ak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalem i ve/veya iş 
grubu , b irim  fiyat te ld if  alm ak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş 
kalem i şeldinde m etraj listeleri düzenlenir.
(5)A nahtar teslim i sözleşm e yapılan işlerde, uygulam a projeleri ve 
m ahal listelerine dayalı olarak im alat, iş kalem leri veya iş gruplarının 
teknik  ta rif  ve özellikleri ile belirlenir.
(6)B irim  fiyat ve im alat tariflerinin hazırlanm ası, yapım  işin in  uygulam a 
projesine dayalı olarak birim  fiyat tek lif  a lm ak suretiyle ihale edilecek 
işlerde, İdareler (İhale M akam ları), iş kalem inin  adım, yapım  şartlarım , 
ö lçü  yeri ve şeklini, birim ini, b irim  fiyata dahil v e  hariç  unsurları ihtilafa 
m eydan  verm eyecek biçim de tekn ik  olarak açıklayan birim  fiyat tarifleri 
hazırlar.

T ahm ini 17. 
D eğer H esabında  
Birim  Fiyatların  
Tespiti

İdareler (İhale M akam ları) tarafından, ihale konusu  işin tahm ini değerine 
ilişk in  fiyat ve rayiçlerin  tespitinde Y asa’nm  (19)’uncu m addesine 
dayandırılarak, yapım  işlerinde talimini değer hesaplam rken, konu ile 
ilg ili T eknik  D airelerin  bağ lı bu lunduğu B akanlıklar tarafından 
yayım lanan, inşaat türlerine göre m 2 birim  fiyatları ve/veya im alat 
çeşidine göre b irim  fiyatları ve/veya inşaat b irim  fiyatlarına esas alm an 
işç ilik  ve gereç rayiç cetvelleri kullanılır.

T ahm ini 18. T ahm ini değerin  güncellenm esi, B rüt A sgari Ü cret dikkate alınarak 
D eğerin senede en az ik i kez ilgili T eknik  D airelerin in  ilgili şubelerinin kendi
H esaplanm ası ve bünyelerinde belirlediği usûllere göre düzenlenir.
G üncellenm esi

U Ç U N C Ü  K ISIM  
İH A L E L E R E  K A T IL IM  ve İH ALE SÜ R E C İ

İdareye 19. 
(İhale
M akam ına) 
İlişkin B ilgiler

ih a le  20. 
K onusu İşe  
İlişkin B ilg iler  
ve Duyuru

B u T üzük  kapsam ında yapılacak yapım  işi ihaleleri genel şartnam esinde 
İdarenin  (İhale M akam ının) veya İdarenin (İhale M akam ının) İta Am iri 
olarak  görevlendirdiği T eknik D airenin  adı, adresi, te lefon  num arası, fax 
num arası, elek tron ik  posta  adresi, yetkili personel adı ve soyadlannm  
bilg ileri yazılır. İhale K atılım cıları ihaleye ilişk in  bilgileri yetkili kişiler ile 
irtibat kurm ak  suretiy le tem in edebilirler.

(1)İhalenin konusuna ilişkin bilgiler; ihale adını, ihale  türünü, uygulam alım  
yapılacağı yeri ve işin  süresin i anlatır.
(2)İhale duyuruları, ihale tü rünün tip ine göre Y asada belirtildiği şekilde 
yapılır.
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İhaleye 21. Bu tüzük kapsamında yapılacak yapım işi ihaleleri genel şartnamesinde
İlişkin Bilgiler İhale Kayıt Numarası, İhale İşlemi, Teldifm Sunulacağı Adres, İhalenin

Yapılacağı Adres bilgileri yazılır.

İhale 22. (1) İhale katılım şartı olarak sunulması zorunlu olan ve teldifm  esasım 
D oküm anının oluşturan ihale doküman belgeleri aşağıdaki gibidir:
K apsam ı (A) Genel Şartname,

(a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklife göre düzenlenmiş 
genel şartname

(b) En düşük teklife göre düzenlenmiş genel şartname
(c) Birim fiyat teklifine göre düzenlenmiş genel şartname

(B) Özel İdari Şartname,
(C) Özel Teknik Şartname/ler,
(D) projeler r
(E) Teknik Belgeler
(F) Zeyilname ve açıklamalar,
(G) Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu (işin niteliğine, 

niceliğine, kapsamına ve kapasitesine göre  ̂varsa)
(H) Standart Formlar,
(a)İhale Katılım Beyannamesi

(b) Geçici Teminat Mektubu Örneği
(o) İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği 
(d) Mali Teklif Formu (veya metraj bazmda hazırlanmış 

birim fiyat teklif formu)
(2)İhale Katılımcısı tarafından, ihale dokümanının içeriği dildcatli bir 

şeldlde incelenmelidir. Teklifin, verilmesine ilişkin şartların yerine 
getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale 
dokümanında öngörülen kriterlere ve kurallara uygun olmayan teklifler hiç 
sunulmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

İhale 23. İhale Makamı, ihale dokümanlarının kağıt nüshasının basım maliyetini ve 
D oküm anının ihale duyurularının yayın masrafını karşılayacak bir ücret belirlemişse,
Tem ini katılımcı adayları, bu ücreti yatırdıktan sonra ihale dokümanlarını temin

ederler.

Y er 24. (l)İdare (İhale Makamı) tarafından gerekli görülmesi halinde, İdare (İhale
Gösterim i Makamı) veya İdarenin (İhale Makamının) İta Amiri olarak atadığı ilgili

Teknik Dairenin görevlendirileceği proje müellifi ve/veya müellifleri 
tarafından, ihale dokümanlarında belirtilen tarih ve zamanda yer gösterimi 
yapılır. Yer gösterimine katılan İhale Katılımcıları tespit amacıyla “Yer 
Gösterim Tutanağı” düzenlenir. Belirtilen gün ve saattp yer gösterimine 
katılmayan İhale Katılımcıları yeri görmüş sayılır.
(2)İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini 
hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin 
etmek İhale Katılımcısının sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin 
görülmesiyle ilgili bütün masraflar İhale Katılımcısına aittir.
(3)İhale Katılımcısı, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmelde; işyerinin 
şekline ve mahiyetine, ildim şartlarına, fişinin gerçekleştirilebilmesi için
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yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü 
ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve 
zam an halamından bilgi - edinmiş; teldifmi etkileyebilecek riskler, 
olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişldn gerekli her türlü 
bilgiyi almış sayılır
(4)Tekliflerin değerlendirilmesinde, İhale Katılımcısının işin yapılacağı 
yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Yapım 25. (l)B u  Tüzük kapsamındaki ihalelere katılacak olan M üteahhitlerin ‘Yapı 
İşi İhalesi İnşaatı ve Teknik İşler M üteahhitleri Kayıt ve Denetim  Yasası’ gereği, 
Katılım K uzey Kıbrıs Türk Cum huriyeti İnşaat Encümenine kayıtlı olmaları
Şartları ve/veya İhalelere katılacak olanların, mesleği veya faaliyeti gereği üyelik
19/1998 koşulu olan kamu kurum u niteliğindeki meslek kuruluşuna kayıtlı

68/2006 bulunması ve ilgili m eslek kuruluşunun yasasından kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Zorunluluklarını 
yerine getiremeyen İhale Katılımcıları değerlendirme dışı bırakılır. İhale 
Katılımcıları, İnşaat Encüm enine kayıtlı olduğunu İhale Katılım  
Beyannamesine ek olarak beyan etmek zorundadn. Konu iş İnşaat 
Encüm enine kayıt gerektirmediği durumlarda İhale Katılım  Beyannamesini 
ek olarak sunmak zorunda değildir.
(2)İhalelere, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler M üteahhitleri Kayıt ve Denetim 
Yasasmda tanımlanan yapı inşaatı ve tekrıik işler sım f karnesi almış 
M üteahhitler katılabilir. İşin kapsamına uygun, ilgili yasada belirtilen 
çerçevede sınıf karnesi almış uygun Müteahhitler ilgili ihalelere katılabilir. 
İhale Katılımcıları ihaleye bireysel olarak katılabileceği gibi, iş ortaklığı 
veya konsorsiyum oluşturarak katılmaları da mümkündür. İhale 
Katılımcıları, _ İnşaat Encüm eni, sınıf karnesini İhale Katılım 
Beyannamesinde beyan olarak sunmak zorundadn.
(3)Konu işde sınıf karnesi sunulması gerektiği durumlarda, gereldi sınıf 
karnesine sahip olmayan katılım cıların teldifleli geçersiz sayılacaktır.
(4)İhaleye, iş ortaklığı .veya konsorsiyum oluşturarak katılacak olan İhale 
Katılımcılarının, İş Ortaklığı veya Konsorsiyum Beyannamesi sunmaları 
zorunludur.
(5)İhaleye, iş ortaklığı ve/veya konsorsiyum olarak katılacak İhale 
Katılımcılarının her birisi, ayrı ayrı sınıf karnesine sahip olması 
gerekmektedir.

Belgelerin 26. (l)İha le  Katılımcıları, İhale Katılım  Beyannamesi, M ali Teklif Formu
Sunuluş Şekli ve/veya metraj bazında hazırlanm ış Birim Fiyat Teklif Formu ve Geçici

Tem inatı kanıtlayan belgelerin asıllarım, İmza Sirküleri veya İmza 
Beyannamesi, Yetld Beyannamesi, İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olarak 
te k lif  atılması halinde İş Ortaklığı veya Konsorsiyum Beyannamesi ve 
Şartname Alındı M akbuzu belgelerinin de asıllarr' ve/veya aslma 
uygunluğu tasdik memuru veya Merkezi İhale Komisyonu tarafından 

; onaylanmış örneklerini teldif dosyasında sunmak zorundadırlar.
(2)İm za Sirküleri veya İm za Beyannamesi sunan İhale Katılımcıları ihale 
için yetkilendirecekleri ldşiler için vereceği Yetld Beyannam esinin tasdik

* m em uruna onaylatılmasına gerek yoktur. Ancak, bu belge şirketin başlıklı
kağıdına yazılı, imzalı, m ühürlü ve orijinal belge olmalıdır ve yetkiyi veren 
yetkili kişi ile yetkilendirilen kişinin her ikisinin de imzalarının belgede
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Teklifin 27. 
Geçersiz 
Sayılma 
Nedenleri

Bilgilerin 28. 
Sunuluş Şekli

Num une 29. 
ve/veya
Katalog veya  
Broşür Teslim i

bulunması şarttır. D irektörlerinin müştereken yetkili olduğu şirketlerin tüm  
direktörlerinin Yetki B eyannam esinde imzalarının olması şarttır. Eksik 
imzalı yetki beyannamesi sunan îhale Katılımcılarının teklifi geçersiz 
sayılır.

(1)İhale katılım  şartı olan ve teklifin esasım oluşturan belgelerden herhangi 
birinin teklif  dosyasında eksik olması, imzalanması gereken herhangi bir 
belgenin imzalanmamış olması, usulüne göre doldurulmamış olması veya 
boş bırakılarak sadece imzalanması veya teklifleri ile geçici tem in a ta  
usulüne uygun olmayan îhale Katılımcılarının teklifleri hiç sunulmamış 
kabul edilir, geçersiz sayılır ve teldif okunmadan değerlendirme dışı 
bırakılır.
(2)Bir teklifin okunması esnasında ve/veya okunduktan sonra yukarıda 
belirtilen herhangi bir eksikliğin saptanması halinde de teklif hiç 
sunulmamış sayılır ve değerlendirme dışı bırakılır.

(1)İhale Katılımcıları, bu Tüzüğün 45. maddesinde belirtilen bilgileri, îhale 
Katılım  Beyannamesinde eksiksiz ve doğru olarak sunmak zorundadırlar.
(2)îhale Katılım  Beyannamesi bu tüzük çerçevesinde belirtilen teklifin 
esasım oluşturan belgelerden bir tanesidir ve bu tüzüğün 27inci 
maddesindeki belirtilen şartlarda bu belge için  de aynen geçerli olacaktır.
(3)İhale Katılım  Beyannamesinde îhale Katılımcısı tarafından gerçeğe 
aykın beyan yapıldığının tespit edilmesi halinde veya ihale üzerinde kalan 
îhale Katılımcısı tarafından taahhüt altına alman durumu kanıtlayan 
belgelerin, karar üretilmeden önce katılımcı tarafından ihale 
dokümanlarında belirtilecek sürede îhale Kom isyonlarına sunulmaması 
halinde te ld if yok sayıluv-katılımcı ihale dışı bırakıhr ve geçici teminatı 
gelir ' kaydedilir. Böyle bir durumda ikinci en uygun teklifi veren 
katılım cıya karar tebliğ edilir ve aynı prosedür bu katılım cıya da uygulanır,
(4)îhale- Katılım  Beyannamesinde îhale Katılım cısı tarafından sunulacak 
belgelerden herhangi birisinin sunulmamış olması ve/veya şartnamede 
belirtilecek unsurlara uymaması halinde eksik belge ve/veya bilgi 
tamamlattırılamaz ve tek lif hiç sunulmamış sayılarak değerlendirme dışı 
bırakılır.

Ayrıca, beyan usulü taahhüt olarak sunulacak bilgilerin, tekliflerin 
açıldığı gün itibarı ile geçerli olması şarttır.

(1) îdare (îhale M akamının) talep etmesi durumunda, tedarik edilecek 
ürünlerin, teknik şartnameye uygunluğunu veya orijinalliğinin kanıtlaması 
am acıyla iktisadi işletm elerin numuneler, açıklamalar, fotoğraflar, 
kataloglar ve/veya broşürler vb belgeleri sunması zorunludur.
(2)Numune/Katalog veya Broşürler ihalenin kapanış tarih ve saatinden 
önce, M erkezi îhale Kom isyonuna Teslim Tutanağı karşılığı teslim  edilir.
(3)Teslim tutanağı ihale îhale Katılımcısı tarafından 3 (üç) nüsha olarak 
düzenlenir ve teslim  alan görevli tarafından da imzalanarak bir nüshası 
kendisinde, diğer 2 (iki) nüsha ise İhale Katılımcısına verilir.
(4)Teslim Tutanağının bir nüshası îhale Katılımcısı tarafından teldif
7,atfının içerisine konulur ve teld if ile birlikte sunulur. Teslim  Tutanağı 
olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır, geçersiz sayılır ve tekliflerin

f
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açıldığı saatten sonra numune lcabul edilmez.
(5)Teslim Tutanağında teslim edilen her bir Numune ve/veya Katalog 
veya Broşür ve belgeler teslim tutanağında ayrı ayrı belirtilmesi İhale 
Katılımcısının sorumluluğundadır. Bu Teklifler açıldıktan sonra İhale 
Komisyonları tarafından açılacak Numune ve/veya Katalog veya Broşür 
vb. belgelerde, teslim tutanağında teslim edüdiğine dair Merkezi İhale 
Komisyonu tarafından imza karşılığı teslim alınır. İmza karşılığı teslim 
alman Teslim Tutanağında eksildik olması halinde İhale Komisyonu İhale 
Katılımcısını eksikliklerden sorumlu tutamaz.

İhaleye 30. (l)İhaleye katılamayacak olanlar ve ihalelerde yasak fiil ve davranışlarda
Katılamayacak bulunanlar, Kamu İhale Yasasının 13’üncü maddesi çerçevesinde
Olanlar ile belirtilmiştir ve hiçbir şekilde ihaleye katlamazlar.
Yasak Fiil ve (2)Bu yasaklara rağmen ihaleye lcatılaıı İhale Katılımcıları ihale dışı
Davranışlar bırakılarak geçici teminatları hâzineye gelir kaydedilir. Ayrıca, bu

durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale bağlanmışsa, teminatı gelir 
kaydedilerek daha soma gelen en uygun teldif sahibi İhale Katılımcısına 
ihale bağlanabilir veya ihale iptal edilebilir. İhale Komisyonları uygun 
gördüğü teldife kadar bu işlemi tekrarlamaya yetkilidir.
(3)Gelir ve Vergi Dairesine ve/veya Sosyal Güvenlik Kuramlarına ait
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya kesinleşmiş ve ödeme süresi
içerisinde ödenmeyen borcu bulunanlar, vadesi geçtiği halde ödenmemiş, 
ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş 
borçların, vadesindeld ödemeler aksatılmadığı sürece, yükümlülük yerine 
getirilmiş kabul edilir.
(4)İhaleye katılamayacak olanlar ile yasak fiil veya davranışta bulunduğu 
tespit edilenler hakkında, fiil veya davranışın özelliğine göre Yasa’nm 
13’üncii maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Teldif 31.. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İhale
H azırlam a Katılımcılarına aittir. İhale Katılımcısı, teklifini hazırlamak için yapmış
G iderleri olduğu hiçbir masrafı İdareden (İhale Makamından) isteyemez.

İhale 32. (l)İhale Katılımcıları tarafından incelenen ve üzerinde çalışılan proje,
Dokümanında şartname ve metrajlar ile ilgili sorulan, anlaşılmayan konuları, İhale
Anlaşılmayan Katılımcısının vereceği teklifi etkileyecek eksili, fazla veya hatalı iş
Konular kalemleri ve/veya iş guruplarını, fazla, eksik ve hatalı tespit edilen

metrajları, İhale Katılımcıları yazılı olarak, ihale dokümanlarında belirtilen 
süreye kadar yapmalıdırlar. Bu tarih ve saatten soma soru kabul edilmez.
(2)İhale K atılımcıları tarafından açıklama talep edilmemesi halinde, verilen 
ihale dokümanlarının tümünün verildiği şekilde kabul (taahhüt) edilmiş 
olacağı gibi, ihale dokümanlarının elcinde yer alan metrajlar, son metraj 
olarak sayılır.
(3)Gerelc duyulması halinde, İhale Katılımcılarının yazılı talebi üzerine, 
ilgili Teknik Dairelerin çıkaracağı son metrajlar, zeyilnameler ve/veya

„ İdare (İhale Makamı) tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale
dokümanlarında belirtilen tarih ve zamana kadar İhale Katılımcılarına 
büdirir.
(4)thale kapsamında sorulara verilecek yanıtlar, açıklayıcı bilgiler ve/veya
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zeyilnameler İhale Katılımcılarına İhale Kom isyonunun resmi internet 
sitesinde duyurulur.

İhale 33. (l)ICamu İhale Yasasının 30’uncu ve 70’inci maddesi çerçevesinde ihale
Dokümanların dokümanlarında İhale Komisyonları tarafından değişikliğin uygun
da görüldüğü ve onay verildiği durumlarda değişiklikler yapılmaktadır.
Değişiklikler Zeyilname ihale dokümanının bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İhale 
Komisyonları ve ihale katılımcılarının süreye tabi veya ille teldif verme 
tarihine bağlı tüm  hali ve yüküm lülükleri. yeniden tespit edilen son teldif 
verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır. İhale Katılımcıları 
tekliflerini zeyilnameleri dikkate alarak sunmak zorundadır.
(2)Ihaleye en az ild teklif verilmesi gerekir. Teklifler 2 (iki) taneden az ise 
İhale Komisyonları zeyilname düzenleyerek ihaleyi ileri bir tarihe erteler 
ve zeyilnamede ihalenin hangi tarih ve saate ertelendiğini bildirir.

İhale 34. İhale Dokümanları ile ilgili açıklamalar Y asa’nm  29’ncu maddesi
Dokümanları çerçevesinde belirtilmiştir. Ayrıca,
ile İlgili (1) İhale Katılımcıları tarafından incelenen ve üzerinde çalışılan proje,
Açıklamalar şartname ve metrajlar ile ilgili sorulan, anlaşılmayan konuları, İhale

Katılımcısının vereceği teklifi etkileyecek eksik, fazla veya hatalı iş 
kalemleri ve/veya iş guruplarını, fazla, eksik ve hatalı tespit edilen 
metrajları, İhale Katılımcıları yazılı olarak, ihale dokümanlarında 
belirtilen süreye kadar yapmalıdırlar, Bu tarih ve saatten sonra soru 
kabul edilmez.

(2) İhale K atılımcıları tarafından açıklama talep edilmemesi halinde, 
verilen ihale dokümanlarının tümünün verildiği şeldlde kabul 
(taahhüt) edilmiş olacağı gibi, ihale dokümanlarının eldnde yer alan 
metrajlar, son metraj olarak sayılacaktır.

(3) İhale kapsamında sorulara verilecek yanıtlar, açıklayıcı bilgiler 
ve/veya zeyilnameler İhale Katılımcılarına M erkezi İhale 
Komisyonunun resmi internet sitesinde duyurulur'. İhale 
Dokümanları ile ilgili açıklamalar, tekliflerin hazırlanması 
aşamasında, İhale Katılımcılarının ihale dokümanında 
açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarale, ihale 
dokümanlarında belirtilen tarih ve saatine kadar yazılı olarale 
açıklama talep edebilirler. Bu süreden sonra talep edilen 
açıklamalar değerlendirmeye alınmayacaktır,

(4) Açıldamalarda,sorular ile İdarenin (İhale Makamının) cevapları yer 
alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Açıklamalar, 
açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale 
dokümanının bir parçası olarak verilir.

İhale 35. Y asa’ıun 78’inci maddeleri kapsamına ilaveten;
Sürecinin İptal (1) İhale Komisyonları, tekliflerden birini mutlak surette; kabul etmek 
Edilmesi mecburiyetinde değildir. Tekliflerin uygun olmaması halinde, ihale

iptal edilir ve gerekçesiyle birlikte ihale makamlarına bildirilir.
(2) İhaleyi kazanan İhale Katılımcısının ihale sözleşmesini 

imzalamadığı hallerde, daha som a gelen en uygun teklif sahibi 
İhale Katılımcısına ihale bağlanabilir veya ihale iptal edilebilir.
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Ortak
Girişim

İhale Komisyonları uygun gördüğü teklife kadar bu işlemi 
tekrarlamaya yetkilidir,

(3) İdare (İhale Makamı), ihaleyi kazanan İhale Katılımcısından 
Yasa’nm 77’inci maddesinde belirtilen sürede İhale Katılım 
Beyannamesinde taahhüt ettiği tüm hususları belge olarak 
sunmasını ister. Bu süre sonunda belgelerin sunulmaması halinde 
İhale Katılımcısının geçici teminatına el konulur ve bir sonraki 
uygun İhale Katılımcısına ihale bağlanır. İldnci İhale Katılımcısının 
de belgeleri tanınan sürede sunmaması halinde İhale Komisyonu bir 
sonraki İhale Katılımcısına ihaleyi bağlama veya ihaleyi iptal etme 
yetkisine sahiptir.

(4) İhale sürecinin ön koşullarından ve ihale katlimi şartı olarak 
sunulması zorunlu olan ve teklifin esasını oluşturan belgeler ve 
belgelerdeki bilgi ve imzanın eksiksiz, doğru ve tarih olarak geçerli 
olarak sunulması zorunludur. Sunulması gereken belgelerden 
herhangi bilisinin sunulmamış olması ve/veya belgelerden herhangi 
birisinin tarih bazında geçerli olmaması, eksik bilgi ve/veya imza 
olması halinde eksik belge ve/veya bilgi tamamlattırılmaz, teldif hiç 
sunulmamış sayılır, değerlendinne dışı bırakılır. Tüm İhale 
Katılımcılarının belgelerini eksik olması durumunda ihale sürecinin 
iptal edilmesi kararı saklıdır.

(5) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan tüm teklifler 
reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın İhale Katılımcılarına 
iade edilir.

(6) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İhale Katılımcıları tarafından 
İdareden (İhale Makamından) herhangi bir hale talebinde 
bulunulamaz,

36. Yasının 34’üncü ve 77’inci maddeleri kapsamına ilaveten;
(l)İş Ortaklığı:

(A)Birden fazla gerçek 'veya tiizeH dşi iş ortaklığı oluşturmak 
suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(B)İş ortaklığım oluşturanlar, hale ve sorumluluklarıyla işin 
tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(C) İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da 
belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini İhale 
Komisyonlarına vermek zorundadır.

(D) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak alarak 
gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse 
oranlarınm eşit olduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan 
herhangi biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse 
oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

(E) İş ortaklıklarının ihaleye katılabilmek için sunacakları 
belgelerin belirlenmesinde ve yeterlik kriterlerine ilişkin 
değerlendirmede, ihaleye katılımda yeterliği belgeleyen, 
destekleyen ve onaylayan Tüzük kapsamındaki her türlü 
hüküm, ilke, iş deneyimleri ve belgeler esas alınır.

(F) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı 
tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce tasdik 
memuru onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye (İhale
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M akamına) verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların 
hisse oranlan ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine 
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu 
açıkça belirtilir.

(G) îş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye tek lif verecek İhale 
Katılımcıları, iş ortaklığı yaptıldarma dair pilot ortağın da 
belirtildiği iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber 
sunacaklardır.

(2) K onsorsiyum
(A) İdare (İhale Makamı), konsorsiyumların ihaleye katılıp 

katılamayacağım, katılabilecekleri ihalelerde ise işin farklı 
uzm anlık gerektiren kısımlarım Özel İdari Şartnamede belirtir.

(B) Konsorsiyum, başvuru veya teklifiyle birlikte koordinatör ortağın 
belirlendiği K onsorsiyum  Beyannamesini verm ek zorundadır.

(C) Konsorsiyumların ihaleye katılabilmek için  sunacakları belgelerin 
belirlenmesinde ve yeterlik kriterlerine ilişldn değerlendirmede, 
ihaleye katılım da yeterliği belgeleyen, destekleyen ve onaylayan 
Tüzük kapsamındaki her türlü  hüküm, ilke, iş deneyimleri ve 
belgeler esas alınır.

(D) İhalenin konsorsiyum  üzerinde kalması halinde, konsorsiyum 
tarafından sözleşme imzalanmadan önce tasdik memuru onaylı 
konsorsiyum sözleşmesinin İdareye (İhale M akamına) verilmesi 
zorunludur. Bu sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya 
tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine 
getirilmesinde, koordinatör ortak aracılığıyla aralarında 
koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

(E) Konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye tek lif verecek İhale 
Katılımcıları, konsorsiyum yaptıklarına dair koordinatör ortağın da 
belirtildiği konsorsiyum beyannamesini teklifleriyle beraber 
sunacaklardır.

(F) İhale usullerinde en düşük teklif değerlendirmesi olan ihalelerde, 
konsorsiyumlar ihalelere teklif veremezler.

İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranlan ve pilot ortak ile diğer 
ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve m üteselsilsen sorumlu 
oldukları, konsorsiyumlarda ise her ortağın taahhüt ettiği işten sorumlu 
olacağı belirtilecektir.

(3) Alt Yüldeniciler 
Yasa’nın 68’inci maddesi kapsamına ilaveten;

(1) İşin hacmine göre ve/veya İdarenin (İhale M akamının) talep etmesi 
. durumunda, İdareler (İhale Makamları) İhale Kaülım cılanndan

ihale konusu hizmetlerin Alt Yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 
kısımları tekliflerinde belirtmelerini isteyebilir. İhalenin, bu şekilde 
teklif veren İhale Katılımcısının üzerinde kalması durumunda ise 
İhale Katılımcısının işe ait sözleşmeyi imzalamasından önce Alt 
Yüklenicilerin listesini İlgili Teknik Dairenin onayına sunması 
gerekir,

(2) Uygulama aşamasında Alt Yüldeniciler vasıtasıyla yapılacak işler, 
ihale dokümanlarında belirtilen hususlara aykırı olmamak kaydıyla,
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İlgili Teknik Dairenin yazılı onayı ile hem ihale sürecinde hem de 
uygulama aşamasında değişiklik yapılabilir. Değişiklik olması 
halinde, ilgili Teknik Daire böyle bir durumda İdareleri (İhale 
Makamlarım) bilgilendirir.

(3) Alt Yüklenici olarak çalıştırılacak gerçek ve tüzel kişiler için bu 
Tüzüğün 72. maddesi kuralları aynen geçerli olacaktır. İhaleye 
katılamayacak olanlar ile yasak fiil veya davranışta bulunduğu 
tespit edilenler hakkında, fiil veya davranışın özelliğine göre 
Yasa’mn ■ 13’iincü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu 
durumda A lt Yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili Yüklenicinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Teklifler, anahtar teslim  olacak şekilde toplam bedel olarak ve/veya işin 
niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesine göre birim fiyat toplam bedel 
olarak verilir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısıyle 
anahtar teslim  olacak şekilde toplam bedel üzerinden veya birim fiyatın 
toplam bedeli üzerinden sözleşme imzalanır.

Teklif 38. Y asa’nm  69’uncu maddesi kapsamına ilaveten;
Verilmesi (l)İhale katılımcıları fiyat tekliflerini KDV hariç olarak verirler. Teklif

edilen fiyat hem  rakam  ve/veya yazı ile belirtilir. Fiyatın hem  rakam hem 
de yazı ile belirtilmesi halinde bu ikisi arasında bir uyuşmazlık olması 
halinde yazı ile belirtilen fiyat geçerli olur. Teklif edilen fiyat kamu 
ihalesinin bütünü için verilir veya bir kamu ihale sürecinin her bir kısmı 
için verilir. Teldif edilen fiyat tüm  harcamaları ve toplam  teklif edilen fiyat 
üzerinden yapılan indirimleri de içerir.

(1)îhale belgelerinin resmi dili Türlcçedir. İhale makamlarınca ve ihale 
komisyonlarınca alınacak olan kararlar Türkçe alınır, ihale teklifleri Türkçe 
olarak sunulur.
(2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş olmayan bir iktisadi 
işletm enin ihaleye katılımı, bu Yasanın 14’üncü maddesindeki koşullar 
uyarınca kabul edildiğinde, ihale makamları ve ihale komisyonları, ihale 
belgelerini, ihtiyaca göre Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlar. İki belge 
arasında uyuşmazlığın olması halinde Türkçe belge esas alımı'.
(3)Teklif değerleri ile sözleşme değerleri, şartnamede aksi belirtilmediği 
sürece Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilir.

Yasasının 64’uncu maddesi kapsamına ilaveten,
(1) Beyan usulü taahhüt olarak sunulacak bilgilerin doğru olarak 

sunulması zorunludur. İhale üzerinde kalan İhale Katılımcısı tarafından 
gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespit edilmesi halinde veya ihale 
üzerinde kalan İhale Katılımcısı tarafından taahhüt altına alman durumu 
belgeleyen belgelerin karar üretilmeden önce İhale Katılımcısı tarafından 
şartnamede belirtilecek sürede İhale Komisyonlarına sunulamaması 
halinde teldif yok sayılır, İhale Katılımcısı ihale dışı bırakılır ve geçici 
teminatı gelir kaydedilir.

Teldif 41. (l)T ek lif mektupları şeldlde yazılı ve imzalı belge olarak sunulması

Tekliflerin 40. 
Sunulması ile 
İlgili Yöntem, 
Sunulacak 
Bilgiler ile 
Beyanlar

Dil 39.
ve
Para Bil imi

Teldif 37. 
ve Sözleşme 

Türü
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Mektubunun 
Şekli ve İçeriği

Tekliflerin 42.
Geçerlilik
Süresi

Teklif 43. 
Fiyatına Dahil 
Olan Giderler

zorunludur. Teldif Mektubunda;
(A)İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
(B)Teldif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça 
yazılması,
(C)Kazmtı, silinti, düzeltme bulunmaması,
(D)KKTC vatandaşı gerçek kişilerin kimlik numarasının, tüzel kişilerin ise 
vergi sicil numarasının belirtilmesi,
(E)Teklif mektubunun ad-soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle 
yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
(F) İdareler (ihale Makamları) tarafından ihale dokümanlarında teldif 
mektubu usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan 
teldif mektubu usulüne uygun olmayan îhale Katılımcıları bir tutanakla 
belirlenerek teklifleri geçersiz sayılır ve okunmadan iptal edilir.
(2)İş ortaklığı olarak teldif veren îhale Katılımcılarının teldif 
mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler 
tarafından sunulacak belgenin imzalanması gerekir.

(1) Teklifin geçerlilik süresi ihale makamları tarafından ihale belgelerinde 
belirlenir. Teldif geçerlilik süresi ihale çağrısı ve ihale belgelerinde 
belirtilen süreden daha kısa olamaz ve hiçbir şeldlde tekliflerin açılacağı 
tarihten itibaren 30 (otuz) iş gününden daha az olamaz.
(2)İhtiyaç duyulması halinde, İhale Komisyonları teldif geçerlilik süresi 
sona ermeden, teldif geçerlilik süresini belirli bir süre uzatılması yönünde 
değişiklik yapabilir. Teldif süresinin uzatılmasını düzenleyen zeyilnamede, 
ihale dokümanlarının hangi tarihe kadar satışının yapılabileceği ile yeni 
ihale süreci belirtilir. Değişiklikler, Merkezi İhale Komisyonu resmi 
internet sitesi üzerinden yayınların- ve İhale Katılımcısının resmi internet 
sitesinde yayınlanan değişikliği gördüğü kabul edilir.
(3)Teldifinin geçerlilik süresini uzatan İhale Katılımcısı, teklif ve 

sözleşme koşullanın değiştirmeden, geçici teminatım, kabul ettiği yeni 
teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale 
getirir.
(4)İhtiyaç duyulması halinde, teldif geçerlilik süresinin en fazla ihale 

belgelerinde belirlenen süre kadar uzatılması İhale Katılımcısından talep 
edilebilir. İhale Katılımcısı, İdarenin (İhale Makamının) bu talebini kabul 
veya reddedebilir, İdarenin (İhale Makamının) teklif geçerlilik süresinin 
uzatılması talebim reddeden İhale Katılımcısının geçici teminatı iade edilir. 
Konu işin olması durumunda, istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

(5)İhale Katılımcıları geçici teminatlarım, kabul edilen yeni teklif 
geçerlilik süresine ve her balamdan geçici teminata ilişkin kurallara göre 
düzenlemek zorundadırlar,

İlgili mevzuat gereğince ve taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana 
gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, 
resim ve harç giderleri, İhale Katılımcıları tarafından teldif edilecek fiyata 
dahil edilecektir. İlgili konuların gider kalemlerinde artış olması ya da 
benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu 
tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. İhale 
Katılımcısı, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde
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bulunam az ve İhale Katılımcılarına fiyat farkı ödenmez.

İhale 44. Yüklenici, sözleşmeye im za attığı tarih itibarı ile Y asa ve bu Tüzükteki 
K atılım  Ş artı tüm maddeleri okumuş, anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği koşul
O lan ve ve kuralları kabul etmiş olur ve Sözleşmeye ek olarak maktu form şeldinde
Teklifin Yasa ile bu Tüzüğün koşul ve kurallarını okuduğunu beyan şekünde imza
Esasın ı eder.
O lu ştu ran  (l)îhale  Katılımcılarının ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan katılım
Belgeler şartı belgelerini ve koşullarım tek lif dosyalarında belge olarak sunmak

zorundadır.
(A) İhale Katılım Beyannamesi,
(B)Mali Tek lif Formu ve/veya istenmesi halinde metraj bazında
hazırlanm ış birim  fiyat teklif formu,
(C)Geçici Teminat,
(D)Imza Sirküleri veya İmza Beyannamesi,

İm za Sirküleri ve/veya İmza Beyannamesi, ihalenin yapddığı 
yılda düzenlenmiş olmalıdır. Teklif verecek olan Gerçek Kişi ise, 
hazırlanacak beyannam e tasdik memuru tarafından onaylanmış olmalıdır. 
Teklifi verecek olan Tüzel Kişi ise, tüzel kişiliğin direktörü ve/veya 
direktörlerinin, hazırlanacak beyannamedeki imza sirküleri tasdik memuru 
tarafından onaylanmış olmalıdır.

(E)Yetki Beyannamesi,
Tüzel veya Gerçek K işi’yi temsilen “Yetkili” sıfatıyla ihaleye 

katılım ın-yapılm ası halinde, yetki beyannamesi ihalenin yapıldığı yıla ait 
olmalı ve noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

(F)İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif atılması halinde İş
(G) Ortaklığı veya Konsorsiyum Beyannamesi,
(H)Ortak girişim sözleşmesi,
(J)Şartname alındı makbuzu,
(K) Y eterlik belgesi,
(L)Zeyilname, —  ..........
(M )Elektrik M üteahhitleri Birliği tesisat yetki belgesi,
(N)Numune, katalog ve/veya broşür teslim  tutanağı,
(0)K ar/zarar hesaplan belgesi,
(P)ICeşif raporu.

(2) İhale Katılımcısı tarafından sunulan Elektrik Taşeronunun İhale 
Dokümanında
belirtilen Sınıfta ait Elektrik Müteahhitleri Birliği Tesisat Yetki Belgesi 
olmalıdır. İhale Katılım cısı Teldifı ile birlikte Elektrik Taşeronuna ait 
Elektrik M üteahhitleri Birliği Tesisat Yetki Belgesi sunulmalıdır.
(3)Yeterlik Belgesi, önemli inşaat işlerinde aranan bir belge olup, 
m üteahhidin başvurması üzerine Bayındırlık İşleri İle İlgili Bakanlığının 
m üteahhidin sunduğu yapı araçları bildirimi, mali durum bildirimi, teknik 
personel bildirimi, tamamlanan ve taahhüdünde olan işlere ait bildirimi 
tetldk edildikten sonra verilen bir belgedir.
(A) 5,000,000.-TL (Beş milyon Türk Lirası) üzerinde olan yeterlik büyük 
onarım ve inşaat işlerinde ihaleye katılabilmek için, müteahhidin yeterlik 
belgesinin ve Banka Teminatının mevcut olması ve teklifine eklenmesi 
gerekmektedir.
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İhale 45. İhale K atılım cıları, ihaleye katılabilm ek için aşağıda sayılan katılım  şartı 
Katılım " Şartı "Beyaıı bilgilerini teklif dosyalarındaki' ' İhale K atılım  Beyannam esi 
Olan ve çerçevesinde beyan etmek zorundadırlar.
Teldifm (1) Genel Şartname, Özel İdari Şartnam e, Özel Teknik
Esasını Şartnameler, varsa Zeyilnameler okunup incelenip
Oluşturan anlaşıldıktan sonra te ld if dosyasının sunulduğuna dair beyan
Beyannam eler bilgisi,

(2) Tüzel kişilerde, Şirket Tescil' Belgeleri veya şahıs olarak 
başvuranlarda da K im lik Kartı veya Ticari Unvan Tescil 
B elgesi’n in  bilgilerini içeren beyan bilgisi,

(3) İhalenin yapılacağı mali yıla ait olan, M eslek Odasına ICayıt 
Belgesi bilgileri ve yapım işlerinde İnşaat Encümeni 
tarafından verilen S ın ıf Karnesi bilgileri ve elektrik işlerinde 
de Kıbrıs Türk  Elektrik M üteahhitleri Birliği tarafından 
verilen S m ıf Karnesi bilgilerini içeren beyan bilgileri,

(4) K onu işe göre kurum sallaşm a olm ayan alanlarda bu madde 
gereği olarak beyan aranmaz.

(5) Çalışm a D airesinden yasaldı olm adığına dair, tekliflerin 
açıldığı tarihte geçerliliği olan İhaleye Katılım  Belgesi 
bilgilerinin beyan bilgisi,

(6) G elh  ve Vergi Dairesinden, tekliflerin açıldığı tarihte 
geçerliliği olan V ergi G üvenlik Belgesi (borcu yoktur veya 
borcu yapılandırmışlar yazısı) bilgilerinin beyan bilgisi,

(7) Sosyal Sigortalar Dairesinden, tekliflerin açıldığı tarihte 
geçerliliği olan yüküm lülüğü (borcu yoktur veya borcu 
yapılandırılm ıştır) bilgisinin beyan bilgisi,

36/2009 (8) İhtiyat Sandığından Dairesinden, tekliflerin açıldığı talihte
42/2010 geçerliliği olan yükümlülüğü (borcu yoktur veya borcu
3/2012 -  yapılandırılm ıştır) bilgisinin beyan bilgisi,

(9) Rekabet Y asası uyarınca ödenm em iş para cezası 
bulunm adığına dair beyan.

M esleki 46. 
ve Teknik  
Yeterliliğinin  
Belirlenm esind  
e Kullanılacak  
Belgeler

(1) Yüklenici iş bitirm e belgesi,
(2) İşe başlam a belgesi,
(3) Onay belgesi,
(4) Benzer iş belgesi,
(5) Elde bulunan iş beyannamesi,
(6) Y ıllık gelirler toplam ı beyannam esi (ciro),
(7) Kar/zarar durum unu gösteren belge,
(8) M ezuniyet belgeleri,
(9) İhale K atılım cısının organizasyon yapısı ve personel

durum una ilişldn belgeler,
(10) Makine* teçhizat ve diğer ekipm anlara ilişldn

belgeler,
(11) Kalite yönetim  sistem belgesi,
(12) Çevre yönetim  sistem belgesi,
(13) Sosyal güvenlik prim ödem elerini gösteren belgeler.
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Tekliflerin 47. ' Yasasının 7 T uncu  m addesi kapsamına ilaveten;
Açılm ası (1) Teklifler, ihale ilanında belirtilen son tek lif verm e gün ve saatine

kadar İhale K om isyonlarının belirleyeceği yere teslim  edilir. Son
.................... te ld if verm e süresinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve-

açıhnaksızm  iade edilir.
(2) İhale K om isyonları tarafından ihale doküm anında belirtilen saatte 

kaç te ld if verilm iş olduğu bir tutanalda tespit edilerek, hazır 
bulunanlara duyurulur. İhale Komisyonları tek lif zarflarını ihale 
sıra num arasına göre inceler. İhale doküm anlarında ihale katılım  
şartı olarak istenen belgelerin herhangi birinin dosyada sunulmamış 
olması, belgelerin şartnam ede belirtilen usule göre düzenlenmemiş 
olm ası veya üzerinde kazıntı ve/veya usulüne göre yapılmamış 
silinti ve karalam a olması, yetkili kişi veya kişiler tarafından 
im zalanm am ış olması, birim  ve/veya toplam  fiyatın eksik olması ve 
belirtilen ilgili doküm anların herhangi birinde doldurulması 
gereken kısım  veya kısım ların eksik bırakılm am ış olması kontrol 
edilir. Bu kontroller sonrasında, uygun olm ayan zarflar bir tutanak 
ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz, zarf açılmadan ve 
okunm adan İhale K atılım cısına iade edilir .

(3) İstenen belgelerden herhangi birinin ihale dokümanlarında 
belirtildiği şekilde sunulmamış olduğu tespit edilen İhale 
Katılım cıların teklifleri açıklanmaz, değerlendirm e dışı bırakılır ve 
bir tutanak düzenlenerek İhale K om isyon üyeleri tarafından 
imzalanır. Y apım  işleri için yapılan incelem elerde keşif bedeli 
üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınm az ve geçersiz teldif 
olarak değerlendirm e dışı bırakılır. Ancak, tüm  tekliflerin keşif 
bedeli üzerinde olm ası halinde tüm  İhale K atılım cıları pazarlığa 
davet edilir.

(4) K atılım  şartı olarak ihale dokümanlarında belirtilen belgelerden 
herhangi birinin „eksik olması halinde bu belgeler 
tam am lattınlam az.

(5) Belgeleri tam am  ve teklifler ile geçici tem inatı usulüne uygun olan 
İhale K atılım cıları ve tek lif fiyatları açıklanır. B u işlem lere ilişkin 
hazırlanan tutanak İhale Komisyonu tarafından imzalanır.

(6) Teklifler İhale K om isyonu tarafından değerlendirilm ek üzere 
oturum kapatılır.

(7) Tekliflerin açılıp okunm asından sonra incelenm esi, netleştirilmesi, 
değerlendirilm esi ve karşılaştırılması ile ilgili hiçbir bilgi, ihale 
kararm a kadar açıklanamaz. Teklifi ve/veya başka İhale 
Katılım cısının teklifi ile ilgili itiraz ve/veya şikâyeti olan İhale 
Katılım cısı, Y asa çerçevesinde, İhale K om isyonlarına yazılı 
bildirim  yapar. Sözlü itirazlar dildcate alınm az

(8) İhaleye en az iki te ld if  verilmesi gerekir. Teklifler iki taneden az ise 
İhale Kom isyonları zeyilname düzenleyerek ihaleyi ileri bir tarihe 
erteler ve zeyilnam ede ihalenin hangi tarih  ve saate ertelendiğini 
bildirir.

(9) İhale usullerine göre tekliflerin açılması ve açılm ası ile ilgili sair 
jşlem ler Y asa çerçevesinde değişiklikler gösterebilir.
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Tekliflerin 48, 
Değerlendirilin 
esi

Yasasının 72'inci, 74’üııcü, 75’inci ve 76’mcı m addelerinin kapsamlarına 
ilaveten;

(1) Tekliflerin değerlendirilm eane'geçm eden önce, tekliflerin açılması 
olarak kabul edilen ilk oturumda yapılan belge kontrollerine 
ilaveten bir kez daha ayrıntılı bir şekilde belgeler gözden geçirilir 
ve buna ilaveten şartnamelerde belirtilen hususlara uygun olmayan 
başka tekliflerin saptanması halinde de bu ihale Katılımcılarının 
teklifleri de değerlendirme dışı bırakılır.

(2) îhale Komisyonları incelemelerinde, uzm anlık isteyen işlerde 
gerekli görülmesi halinde, îhale Komisyonları üyeleri halicinde 
konu ihalenin özelliğine göre yurt içinden veya yurt dışından geçici 
olarak îhale Komisyonu Başkanı tarafından atanan veya 
Komisyonların talebi üzerine îdare (İhale M akamı) tarafından 
görevlendirilen, en az 2 (iki) kişiden oluşturulan inceleme ve 
değerlendirme bilirkişi heyetinin tavsiyesine başvurabilir.

(3) îhale Komisyonlarının talebi üzerine İdare (îhale Makamı), 
tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde 
yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili İhale 
Katılımcılarından yazılı olarak tekliflerini açıklamalarım talep 
edebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teldif fiyatında 
değişildik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara 
uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla 
istenilemez ve yapılamaz. İdarenin (îhale Makamının) yazdı 
açıklama talebine, îhale Katılımcısı tarafından yazılı olarak cevap 
verilir.

(4) îhale Komisyonları karar vermeden;
(a) En düşük veya en yüksek fiyat, fiyatlar arasındaki 

münasebet ve fiyatların keşif bedeli veya geçer fiyatla ilgisi,
(b) Alınacak malzemenin ihale dokümanlarında belirtilen evsaf 

ve şartlara uygunluğu,
(c) Teldif yapan müessese veya İhale Katılımcısının 

taahhüdüne sadakat durumu,
(d) Teklif sahibinin, teklifiyle beraber sunması gerekli olan 

belgelerin kuralına göre verilip verilmediği,
(e) îhale Katılmacılarının ihale konusu işi yapabilme 

kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin 
ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygun olup 
olmadığı, hususlarını dikkate alır.

(5) îhale Komisyonları verilen teklifleri değerlendirirken, keşif bedeli ile 
teldif edilen bedeller arasında veya teklif edilen bedellerin kendi 
aralarındaki oransal farklılıklara göre teldif fiyatı aşırı düşük olanları 
tespit eder. Uygun olmadığı belirlenen îhale Katılımcılarının teklifleri 
ile sınır değerin altında olan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.îhale 
Komisyonları, tekliflerden birini mutlak surette; kabul etmek 
mecburiyetinde değildir. Tekliflerin uygun olmaması halinde, ihale 
iptal edilir ve gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirilir.
(6) îhale Komisyonları; aşırı düşük tekliflerin tespiti ve 

değerlendirilmesi amacıyla sınır değer koymaya veya sorgulama 
kriterleri belirlemeye yetkilidir.
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İhalenin 49. 
Verilmesine 
İlişkin Usuller

(7) İhale Komisyonları, İdarenin (İhale Makamının) talebi üzerine ve 
bütçe olanaklarım da göz önünde bulundurmak suretiyle ihale 
bedelinin % 20 (yüzde yirmi) oranına kadar artırma veya eksiltme 
yaparak ihaleyi sonuçlandırabilir.

(1) İhale Komisyonları ihale karan alınması sürecinde ihalenin 
verilmesine ilişkin aşağıdaki değerlendirme kriterlerini göz önünde 
bulundurur:,

(A) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
(B) Satirn ve kiraya verme işlemlerinde en yüksek fiyat,

(2) İhale Komisyonları yukarıda belirtilen değerlendirme kriterlerinden 
birisini bir ihale için belirledikten sonra ihale sürecinde değişiklik 
yapamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teldif usulü yapılacak 
ihalelerde, fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak 
belirleneceği ihalelerde, bu unsurların nispi ağırlıkları ve hesaplama 
şeldi ihale dokümanlarında belirtildiği gibi olur.

(3) İhale kararı alınması sürecinde ihalenin verilmesine ilişkin 
değerlendirme kriterleri kapsamında gerçek ve adil bir rekabeti 
sağlama bakımından değerlendirmeye alınacak İhale Katılımcısı 
sayısı ilddeıı az ise İhale Komisyonları zeyilname düzenleyerek 
ihaleyi ileri bir tarihe erteler ve zeyilnamede ihalenin hangi tarih ve 
saate ertelendiğini bildirir. İhalelerin uzatılması kararı Yasa’mn 
66’ncı ve 70’inci maddelerindeki kurallar çerçevesinde, Merkezi 
İhale Komisyonu tarafından belirlenir. Tekrarlanan ihalelerde 
yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin fiyat ve diğer 
unsurlar açısından uygun olmaması halinde İhale Komisyonları 
ihaleye katılan firmalarla pazarlık yapar ve ilgili ihaleyi 
neticelendirir. Pazarlık yapılacak ihalelerde:

(4) İhale katılım şartlarım yerine getiren tüm  teldif sahiplerinden 
verilecek süre içerisinde Merkezi İhale Komisyonu elden kapalı 
zarf usulü ile yeni teklif vermeleri istenir ve uygun görülmesi 
halinde İhale Komisyonları ihaleyi sonuçlandırır veya

(5) İhale katılım şartlarım yerine getiren tüm teklif sahipleri ile İhale 
Komisyonları huzurunda ayrı veya tümü ile birlikte karşılıklı sözlü 
olarak açık eksiltme veya açık artırma usulü ile pazarlık yapılır ve 
uygun görülmesi halinde İhale Komisyonları ihaleyi sonuçlandırır.

(6) Pazarlık yapılacak ihalelerde İhale Komisyonları, gerekmesi 
durumunda bilirldşi heyetinin toplantılara katılmasını ve konu 
hakkında teknik katkıda bulunmasını isteyebilir.

(7) Yapılacak pazarlıkta fiyatların, ille tekliften, satım ve kiraya 
vermelerde daha düşük olmamasına dikkat edilir.

(8) Pazarlık usulünde en düşük veya en yüksek fiyat birden fazla ise 
ayni kişilerden ikinci bir teklif istenebilir veya açık eksiltme veya 
açık artınna usulüyle ayni anda ihaleye gidilebilir.

(9) Yapım işleri ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantaj h  teldif kriteri 
uyarınca en yüksek toplam puan sahibi İhale Katılımcısına, ihale 
dokümanlarındaki kriterleri ve bu Tüzüğün ilgili diğer kurallarını 
yeıine getirmesi lcaydıyla ihale bağlanır.

(10) İhale Komisyonları verilen teklifleri değerlendirirken, diğer 
tekliflere veya İdarenin (İhale Makamının) tespit ettiği keşif
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bedeline göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Öncelikli 
olarak geçerli olarak değerlendirmeye alınan tekliflerin içinde keşif 
bedelinin % 25 (yüzde yirmibeş)'inin altında olan teklifler

' " ................................... değerlendirme dışında bırakılır. Geçerli tekliflerin tüm ü toplanır ve
geçerli katılım cıların toplam  sayısına bölünerek ortalam a teldif 
bedeli tespit edilir. Ortalama teldif bedelinin %10 (yüzde onunun) 
altında olan teklifler aşırı düşük olarak değerlendirilir ve 
değerlendirme dışı bırakılır,

(11) İhaleyi kazanan İhale Katılımcısının, ihale sözleşmesini 
imzalamadığı hallerde veya mücbir sebepler dışında gecikme 
olması durumunda daha sonra gelen en uygun teklif sahibi İhale 
Katılımcısına ihale bağlanabilir veya ihale iptal edilebilir. İhale 
Komisyonları uygun gördüğü teldife kadar bu işlemi tekrarlamaya 
yetkilidir. İhalenin iptal edilmesi halinde, İhale Katılımcısının 
geçici teminatı gelir olarak kaydedilir ve İdare (İhale Makamı), 
İhale Komisyonlarına bilgi verir.

(12) Alman teklifler incelendikten soma, özel karar defterine 
cetvel halinde işlenil-. İhaleyi kazananlar belirgin hale getirilip 
işaretlenir ve cetvelin altına karar numarası verilerek karar yazılır. 
Özel olarak hazırlanmış çizelgeler İhale Komisyonu Başkanı ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Kararın aleyhinde oy kullanan üyenin 
görüşü, o kararın altma kaydedilerek ilgili üye tarafından imzalana-.

(13) İhale Komisyonları, ihaleyi kazanan İhale Katılımcısından 
en geç üç takvim  gününde İhale Katılım  Beyannamesinde taahhüt 
ettiği tüm  hususları belge olarak sunmasını ister. Bu süre sonunda 
belgelerin sunulmaması halinde İhale Katılımcısının geçici 
teminatına el konulur ve bir sonraki uygun İhale Katılımcısına ihale 
bağlanır. İkinci İhale Katılımcısının de belgeleri tanınan sürede 
sunmaması halinde İhale Komisyonları bir sonraki İhale 
Katılımcısına ihaleyi bağlama veya ihaleyi iptal etme yetkisine 
sahiptir.

Bütün 50. İhale Komisyonları bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte 
Tekliflerin serbesttir. İhale Komisyonları bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle
Reddedilm esi herhangi bir yükümlülük altma girmez,
ye İhalenin  
İptal Edilm esi

Ekonom ik 51. (l)T iizük kapsamında Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teldifın
Açıdan En belirlenmesinde kullanılacak Kriterler ve Ağırlık Oranlan Tablosu,
Avantajlı yapılacak Yapım İşi adı, tarih ve bu  iş kapsamında ana kriterler ve alt
Teklifin kriterlerin belirlenen oranlarını anlatır.
Değerlendirme (2)İhalenin, İhale Komisyonlarının görüşü uyarınca ekonomik açıdan en
Esasları avantajlı teklife verileceği hallerde, ihale kararı söz konusu kamu

ihalesinin konusuyla bağlantılı,
(A)Teldif Edilen Fiyat,
(B)Mesleld ve Teknik Yeterlilik,
(C) M ali ve Ekonom ik Durum 

olmak üzere 3 (üç) kriter temelinde verilir.
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(3)Yapım işlerinde ekonomilc açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde 
kullanılacak ana kriterler, alt kriterler ve bu kriterlerin 
değerlendirilmesinde esas alınacak unsurlar ile sunulması gereken belgeler 
ve bu belgelerde aranan şartlar aşağıda düzenlenmektedir:

(A)Teldif Edilen Fiyat Kriteri:
Bu kriterde teklif edilen fiyat esas alınır ve bu Tüzükteki kurallara uygun 
olarak sunulan mali te ld if formu geçerli olur.

Bu ihalede İhale Katılımcısı tarafından sunulan fiyatın toplam 
değerlendirme içerisindeki ağırlığı % 60’dır, Bu Tüzüğün bu maddesi 
kapsamında yer alan form üle-göre puan hesaplaması yapılır. En düşük 
teklif atan İhale Katılımcısına tam puan verilir ve diğer teklif sahiplerine 
düşük olana yüksek puan ve daha yüksek atan teldif sahiplerine küçükten 
büyüğe doğra daha düşük orantılı puan verilir. En yüksek teklif atan İhale 
Katılımcısı en düşük puanı alır.

(B)Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriteri:
Bu ihalede mesleki ve teknik yeterlilik kriterinin toplam 

değerlendirme içerisindeki ağırlık %30’duı\ Bu kriter iki alt kriterden 
oluşmaktadır. ‘İş Deneyim ’ alt kriterinin ağırlığı, işin niteliğine, 
niceliğine, kapsamına ve kapasitesine göre değişmektedir. Aynı şekilde, 
bu kalem altında yer alan, ‘Elde Bulundurulan M evcut İşler’ alt kriterinin 
ağırlığı da işin niteliğine, niceliğine, kapsamına ve kapasitesine göre 
değişmektedir.

(a) İş Deneyimi:
Değerlendirmede esas alınacak unsurlar aşağıda belirtildiği gibidir. 

İhale komisyonları bu unsurlara ait puanların hesaplamasında kullanılacak 
katsayılar ile hesaplama yöntemine ilişkin açıklamaları ihale
dokümanlarında belirtmek zorundadır, 
aa. Yapının karakteristik özellikleri açısından benzerlik; 
i.Malzeme, 
iiİnşaat usulü,
iii.Yapı inşaat alanı/kapasite,
iv. Yapı kat adeti ve yüksekliği,
v. Yapıdaki mekanik işlerinde uygulanan teknik,
vi.Yapıdaki elektrik işlerinde uygulanan teknik ve benzeri hususlar.
bb. Yapıda tamir veya tadilat işleri için işe özgü ifade edilecek özellikler. 
cc.Teknik işler için işe özgü ifade edilecek özellikler, (araç, makine, tesis 
ve imalatlar gibi)
İş deneyimini belgelendirmek için İhale Katılımcılarının, ihale 
dokümanlarında belirtilmek kaydı ile aşağıda sayılan ve ihale 
dokümanlarında belirtilen belge ve/veya belgeleri sunmaları zorunludur.

cc)İş Bitiıme Belgesi:
Bu Tüzüğün kapsamında belirtilen lcamu kurum  ve kuruluşlarına 

bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yapılan ve geçici kabulü 
tamamlanan işler ile ilgili, Teknik Daireler tarafından düzenlenen ve İnşaat 
Encümeni tarafından onaylanan belgedir

Bir üst maddenin, kapsamı dışında yapılmış işlerde, bedel içeren tek 
bir sözleşmeye dayalı olarak yapılan ve Yetkili İzin Makamından “İşe
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Başlam a Belgesi”ile yetkili izin m akam ından verilen “Onay Belgesi” alan 
işler ile ilgili, Yetkili İzin M akamı tarafından düzenlenen ve İnşaat 
Encüm eni tarafından onaylanan belge, Ancak lıer durumda İhale 
Katılımcıları tarafından sunülan İş Bitirme Belgesinde yer alan “Yüklenici 
M üteahhitlik/ticari unvanı ve MŞ numarası”, İhale K atılım cısı. firmanın 
“Yüklenici M üteahhitlik/ticari unvanı ve MŞ num arası” ile aynı olmak 
zorundadır. İş Bitirme Belgesinde yer alan “Yüklenici M üteahhitlik/ticari 
unvanı ve M Ş numarası” İhale Katılımcısı firmadan farklı olması 
durum unda iş bitirm e belgesi hiç sunulmamış sayılır ve bu Tüzük kuralları 
uyarınca yapılacak puanlamada kullanılamaz.

(dd)Benzer İş Belgesi:
İş bitirm e belgesinin İnşaat Encümeni tarafından ihaleye konu işle benzer 
iş olduğu belirtilen belgedir.

(b)Tüzük kapsam ında Elde Bulundurulan İşler:

Elinde Bulunan İş Beyannamesi: İhale tarihinde İhale Katılımcılarının 
elinde bulunan ve bu Tüzük kapsamında verilen işlerin bedellerini gösteren 
belgedir.

(C) M ali ve Ekonom ik Durum Kriteri:
B u ihalede ekonomik ve mali durum kriterinin toplam 

değerlendirme içerisindeki ağırlık %10 (yüzde on)’dur. Bu kriter iki alt 
kriterden oluşm aktadır. ‘Ciro M iktarı’ alt kriterin ağırlığı, işin niteliğine, 
niceliğine, kapsam ına ve kapasitesine göre değişmektedir. Aym şekilde, bu 
kalem altm da yer alan, ‘Kar/Zarar’ alt kriterinin ağırlığı da işin niteliğine, 
niceliğine, kapsam ına ve kapasitesine göre değişmektedir.

İhale Katılım cısının ihale tarihinden önceki son üç yıla ait Gelir ve 
Vergi D airesinden onaylı sunulmuş olan hesaplarından,

a. Yıllık Gelirler Toplamı (Ciro),
b. Kar/Zarar Durumunu gösteren belge olup 

M ali ve Ekonomik D urum  Kriteri olarak 
değerlendirilecektir.

(4)Ekonomilc açıdan en avantajlı teklif, hesaplam alar sonucu en yüksek 
toplam puanı alan te ld if olur. Toplam puan, ana kriterlerden alman 
puanların toplamıdır.
(A)Teldif Edilen Fiyat Kriterinde:
Aşağıdaki formül kullanılarak en düşük fiyatı veren teklif sahibine en 
ylikselc puan ve diğer teldif sahiplerine de küçükten büyüğe doğru orantılı 
olarak puan verilir.

[(eıı düşük teklif /  teklif)  x  100] % kriter ağırlığı

(B)M esleki ve Teknik Yeterlilik Kriterinde:
Bu kritere ait puan, alt kriterler altındaki unsurlara ait 
puanların toplanması ve bu alt kriterin ağırlık oranı ile 
çarpılması sonucu oluşur. Bu kritere ait her b ir alt kritere 
verilecek oran, âna kritere ait oranın %10 (yüzde 
on)’undan az olamaz.
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[toplam alt kriterler puanı] % kriter ağırlığı

(a)îş Deneyimi:

îş deneyimini belgelendirm ek için İhale Katılımcılarının, 
ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini 
belgeleyen aşağıda sayılan belgeleri sunmaları 
zorunludur,

(b) İş deneyim i alt kriterinde; değerlendirmeye esas 
alınacak unsurlar aşağıda verilmiştir. İhale 
kom isyonları bu unsurlara ait puanların 
hesaplam asında kullanılacak katsayılar ile 
hesaplam a yöntemine ilişldn açddam aları ihale 
doküm anlarında belirtm ek zorundadır.

(c) E linde bulunan ve bu Tüzük kapsam ında  
verilen işler alt kriterinde:

aşağıdaki form ül kullanılarak toplam  iş sayısı ve 
toplam iş sayısının parasal tutarları dikkate alınarak 
ayrı ayrı hesaplam a yapılır.

i. îş  sayısı;
1(1 - (İş sayısı /  toplam iş sayısı)) x 100]%  ağırlık

ii. îş tutan;
[(1 - (iş tutarı /  toplam iş tutarı)) x  100 J % ağırlık

(C)M ali ve Ekonom ik Durum Kriterinde:
B u kritere ait puan, alt kriterlere ait puanların  toplanm ası ve bu 

kriterin  ağırlık oranı ile çarpılması sonucu oluşur. Bu kritere ait her b ir alt 
kritere verilecek oran, ana kritere ait oranın % 10 (yüzde on)’undan az 
olamaz, İş ortaklığı ve konsorsiyum larda hesaplam a, her bir ortak için ayrı 
ayrı hesaplanır ve ortalam ası alınır.

[toplam alt kriterler puanı] % kriter ağırhğı

(a)Ciro M iktarı alt kriterinde; 3 (üç) yıllık toplam  ciro m iktarının teklif 
edilen ihale bedelinin ik i katm a oram dildcate alınarak, aşağıdaki formül 
kullanılarak en yüksek değerde olan tek lif sahibine en yüksek puan ve 
diğer te k lif  sahiplerine de büyükten küçüğe doğru orantılı olarak puan 
verilir.

K =  (toplam ciro / ( 2 x  teklif)) K > 1  ise K=1 olarak alınır. [ K x  1 0 0 ]  % ağırlık

(b)ICar/Zarar durumu alt kriterinde; 3 (üç) yıllık  karlılık oram dildcate 
alınarak aşağıdaki formül kullanılarak tek lif sah ip lem e  puan verilir.

K arlılık  =  (üç yıllık toplam  İcar/zarar /  üç yıllık toplam  ciro)

[(oran /  en yüksek oran )  x  100] % Içriter ağırlığı
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İhalen in  52.
K arara
B ağlanm ası

İhale 53.
K ararının  
Y erilm esi ve
B eldem e Süresi

(5)E konom ik açıdan en avantajlı teklifin  belirlenm esinde kullanılacak 
kriterlerin  ve değerlendirm eye esas alınacak unsurların  ağırlıkları ile 
hesaplam a yöntem ine ilişk in  açıklam alar ihale doküm anlarda veya ihale 
duyuru larında belirtilir. İhale K om isyonları tarafından alt k rite re  verilecek 
oranlar, ana kritere ait oranı aşm am ak üzere ihale konusu  iş ile ilgili 
T eknik  D airelere düzenlettirilir ve İnşaat E ncüm eninden  onay alarak 
M erkezi İhale K om isyonuna gönderilir.
(6) B enzer iş deneyim  belgelerin in  isteneceği durum larda alan  ve metraj 
büyüklüğü ihale konusu  işle  ilgili doküm anlarda belirtilecektir. Ancak, 
benzer iş m iktarı, ihale  k onusu  iş m iktarın ın  % 60 (yüzde a l tm ış ım d a n  az, 
% 100 (yüzde y ü z)’ünden  faz la  olamaz. B enzer iş m iktarının 
belirlenm esinde İnşaat E ncüm eninden  onay alınm ası şarttır.
(7)İhale K om isyonları, ekonom ik  açıdan en avantajlı tek lifin  belirlenm esi 

am acıy la su m  değer v ey a  sorgulam a kriterleri belirlem eye yetkilidir.
(8) İhale K atılım cısı tarafından , iş in  tam am ı h içb ir su rette b ir başkasına 
devredilem ez ve/veya h iç  b ir surette A lt Y üklen iciler m arifetiyle 
yaptırılam az. İhale doküm anlarında aksine b ir kural bulunm am ası 
durum unda, iş in  tam am ın ın  devredildiği ve/veya A lt Yüklenicilere 
yap tırıld ığ ı K ontrol H eyeti tarafından  tesp it edilen ve M erkezi İhale 
K om isyonuna bild irilen  Y üklen ici firm alara, M erkezi İhale K om isyonu 
tarafından  uygun görü len  ceza tatb ik  edilir. B elirtilen  A lt Y ükleniciler ve 
bu  taşeron lar vasıtasıy la  yap ılacak  işler ihale doküm anlarında belirtilen 
hususlara  ay ları o lm am ak kaydıyla, K ontrol H eyetin in  yazılı onayı ile 
değ işik lik  yapılabilir, K on tro l H eyeti böyle b ir durum da M erkezi İhale 
K om isyonunu bilgilendirir.
(9) R estorasyon  işlerinde Eski Eserler v e  M üzeler D airesinin 
kontro llüğünü  yaptığ ı lis teli b ina ların  iş bitirm e belgeleri geçerli olacaktır.
(10) A lt yapı işlerinde Su İşleri ve/veya K arayo lları D airesinin 
kontro llüğünü  yaptığ ı işlerin  iş b itirm e belgeleri geçerli olacaktır.

Y asasın ın  7 7 ’inci m addesi kapsam ına ilaveten;
(1) Y apılan  değerlendirm e sonucunda İhale K om isyon ları tarafından

ihale, en yüksek puan ı elde eden İhale K atılım cısına  bağlanır.
(2) îha le  üzerinde b ırak ılan  İhale K atılım cısından  genel şartnam enin

belirtilen  b ilg ilerin  tey it edilm esi istenir.

Y asasm m  42 ’inci ,4 5 ’inci ve 7 7 !inci m addeleri kapsam ları çerçevesinde 
belirtilen  süre tam am land ık tan  som a resm i ihale kararı üç takvim  günü 
içerisinde ihale kom isyon ların ın  yetkileri gereği M aliye  İşleriy le ilgili 
B akanlık  ile  Sayıştay  B aşkanlığ ına bilgi için yazılı o la rak  bildirilir.
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Sözleşmeye 54. 
îm za Atanlar

İdare 55,
(îhale M akam ı)

Yüldenici 56,

DÖRDÜNCÜ KISIM  
SÖZLEŞM E ESASLARI

(1) İdare (İhale Makamı) tarafından ihale dokümanlarında yer
alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, İdare (ihale 
M akamı) ve Yüklenici tarafından 7 (yedi) adet orijinal 
nüsha olarak imzalanır. İmzalanan nüshalar, İdare (İhale 
M akamı), Yüldenici, Kontrol olarak görevlendirilmiş 
Teknik Daire, M aliye İşleri ile ilgili Bakanlık, Merkezi İhale 
Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili Teknik Daire’nin 
bağlı olduğu Bakanlığa dağıtılır.

(2)Y asa’n ın  4 5 .’inci maddesi çerçevesinde ihale kararının 
duyurulmasının ardından Merkezi İhale K om isyonu tarafları 
sözleşmeye davet eder,

(1) Devlet, yerel yönetimler ve özerk birim ler dahil her tür ve 
düzeydeki kam u tüzel kişilerini ve kam u yararına hareket 
eden veya kam u hizmeti sunan bir İdarenin (İhale 
M akamının) ayrıcalıklarını kullanan özel hukuk tüzel 
kişilerini ifade eder. İdare (İhale M akamı), Yasanın 77’nci 
maddesi kapsamında düzenlenen kurallara uygun olarak 
sözleşmeyi imzalamak ve sözleşme gereklerini yerine 
getirmek zorundadır.

(2) İta Amiri, devlet harcamalarının yapılabilmesi için
saymanlara yazılı emir verme yetkisine sahip , 
ödemeye yetkili kimsedir.

(3) Y apım  İşleri Tüzüğünde tanımlanan İdare ve/veya İdare 
(İhale M akamları), Kamu İhale Yasası’nda belirtilen tanım 
çerçevesinde, sözleşme sürecinde de tüm ihale 
dokümanlarım imzalayan taraflardan biri olarak kabul 
edilmektedir.

(4) Sözleşme yapılması esnasında, M erkezi îhale
Komisyonunun ilgili İdareye (İhale M akamına) karam ı
tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme
yapm asında çağrıda bulunur. İdare (İhale Makamı), 
sözleşm e yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine 
getirmezse, İhale "Katılımcısı, on gün süreli K K TC’de 
faaliyet gösteren bir tasdik memuru ihbarnamesi ile durumu 
İdareye (İhale Makamına) bildirm ek şartıyla, taahhüdünden 
vazgeçebilir. Bu durumda İhale Katılım cısına geçici 
teminatı iade edilir ve İhale Katılımcısı tem inat vermek için 
yaptığı belgelendirilmiş giderlerin ödenm esinin tümünü 
talep edebilir.

(5) Sözleşmenin geçersiz sayılması ile ilgili kurallar, Y asa’nm 
84’üncü maddesi kapsamında belirtildiği gibidir.

(l)Y üldenici, Yasanın 77’inci maddesi kapsam ında düzenlenen 
kurallara uygun olarak yapım işlerinde sözleşmeyi 

. i mzal ayan ve sözleşme gereklerini yerine getirmek zorunda 
olan tarafdır. Yüldenici de yasa çerçevesinde anlatıldığı gibi
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Yüklenicinin 57. 
Rolü ve Görevleri

üzerine ihale bağlanan yapım işleri yapan müteahhit ve/veya 
mal veya hizm et sağlayan gerçelc veya tüzel kişiler veya 
kamu kuruluşu veya böyle kişiler ve&E£a kuruluşlardan 
oluşan grupları anlatır.

(2) Yasanın 53’üncü maddesi kapsamında ifade edilen 
sözleşmelerin imzalanması kriterlerinin çerçevesinde, İhale 
Katılımcılarının, Yasanın 55’inci, 56’ncı ve 57’inci 
maddeleri uyarınca uygunluğu sağlandığı takdirde kamu 
ihalelerine katılabilirler. Yasanın 58’inci ve 59’uncu 
maddeleri uyanırca da mali ve ekonomik durum ile mesleki 
ve teknik yeterlilik kriterlerine uyan iktisadi işletmeler ile 
İdare (İhale Makamı) arasında ihale sürecinin sonunda 
sözleşme imzalanır. İhaleyi kazanan iktisadi işletmenin 
Yasada tanımlanan çerçevede ortak girişim olması halinde, 
sözleşmeler ortak girişimin bütün ortaklan tarafından 
imzalanır. İhale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısının 
ortak girişim olması halinde, ihale tekliflerinin açıldığı 
tarihte bu Tüzük kapsamında yukarıda belirtilen durumlarda

. olmadığma ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayn sunmak 
zorundadır.

(3) Bu Tüzük kapsamında belirtilen mücbir sebep halleri 
dışında, ihale üzerinde bırakılan Yüklenici, sözleşmeyi 
imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(4) Yasanın 68.inci maddesi kapsamında katılımcının,
teklifinde ihalenin bir kısmını Alt Yükleniciye vermeyi 
düşündüğünü belirtmesi halinde, Alt Yüklenicinin adı ve 
verilerini belirtir. İdare (İhale Makamı) ve teklifi veren 
arasında sözleşmenin imzalanması halinde de Alt
Yüklenicinin adı sözleşmede belirtilir. İhale 
dokümanlarında ve sözleşmede belirtilen hususlara aykırı 
olmamak kaydıyla, Alt Yükleniciler, Kontrol Heyeti’nin 
onayı ile değiştirilebilir ve bu halde Kontrol, İhale 
M akamına yazılı bilgi verir.

(5) İhalenin sözleşme imzalanması aşamasındaki beldeme
süreleri 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası !nın
77maddesiııin (3) üncü fıkrasındaki kurallarına göre yapılır.

Yüklenici, sözleşmeye imza attığı tarih itibarı ile Yasa ile bu 
Yasanın 86(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile yapılan “bu 
Tüzükteki tüm maddeleri okumuş, anlamış ve maddelerin 
kendisine yüklediği koşul ve kuralları kabul etmiş olur ve 
Sözleşmeye ek olarak maktu form şeklinde Yasa ve bu tüzüğün 
koşul ve kurallarım okuduğunu beyan şeklinde im za eder. 
“Yüklenici”, Kıbrıs Tinle İnşaat Müteahhitleri Birliğine kayıtlı 

olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet edip faaliyet 
gösteren ve sözleşme ile inşaat işleri ve/veya başka teknik işleri 
yapmayı taahhüt eden ve Yapı İnşaatı ve Teknik İşler 
M üteahhitleri Kayıt ve . Denetim Yasası kuralları uyarınca 
müteahhitler siciline kaydedilen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti yurttaşı gerçek kişileri veya bunların oluşturduğu
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tüzel kişileri anlatır.
(3) Yapılan inşaat ve faaliyetlerin kati kabul işlemine kadar her 

türlü sorumluluk kati kabul somasında da tamamen Yükleniciye 
aittir. Bu sorumluluk müteselsilen sorumlu olduğu 5 (beş) yıl 
boyunca da bu Tüzük kapsamındaki kurallar çerçevesinde 
devam eder.

(4) Yüklenicinin, Gelir ve Vergi Dairesine ve/veya Sosyal 
Güvenlik Kuramlarına ait yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler veya kesinleşmiş ve ödeme süresi içerisinde 
ödenmeyen borcu bulunanlar, vadesi geçtiği halde ödenmemiş, 
ancak ilgili kuram tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil 
edilmiş borçların, vadesindeki ödemeler aks atılmadığı sürece, 
yükümlülük yerine getirilmiş kabul edilir. Yükümlülüklerini 
yerine getirdiğini onaylayan belgeler ile kesin teminatı ilgili 
makamlara verdikten sonra diğer yasal yükümlülüklerini de 
yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(5) İhale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısının ortak girişim 
olması halinde, ihale tekliflerinin açıldığı tarihte bir üst madde 
de geçerli olan durumlar maddesinde sayılan durumda 
olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak 
zorundadır ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(6) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan İhale 
Katılımcısının, yirmi takvim günü içerisinde sözleşmeyi 
imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, 
aşağıda belirtilen hususlar- doğrultusunda İhale Katılımcısına 
hükümler uygulanır. Ancak hükümler uygulanırken aşağıdaki 
maddelerde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmaları 
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) İhale Katılımcıları tereddüde düşürmek, katılımı 
engellemek, İhale Katılımcılarına 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 dışmda, ihalelerde bir 
İhale Katılımcısı tarafından kendisi veya başkaları adına 
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten 
birden fazla teldif vermek,

(e) Mesleğiyle ilgili bir suçtan nihai olarak kesinleşmiş bir 
mahkumiyeti olmak veya ihale makamlarının 
gösterebileceği ve herhangi bir şekilde kanıtlanmış ciddi bir 
mesleki suistimal suç işlemek,

(f) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(g) Bu Tüzükte düzenlenen hususlara ve kurallara aylan 

davranışlarda bulunmak.
(lı) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli
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malzeme, araç veya • usuller kullanmak, fen ve sanat 
kurallarına aykırı, eksik, hktalı veya kusurlu imalat yapmak,

(i) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye (İhale Makamına) 
zarar vermelc veya bilgi ve deneyimini İdarenin (İhale 
Makamının) zararına kullanmak,

(j) İhale kararlan ile ilgili olarak yanıltıcı beyan ve 
açıklamalarda bulunmak,

(lc) Mücbir sebepler ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından 
belirlenecek benzeri haller dışında, ihale dokümanı ve 
sözleşme kurallarına uygun olarak taahhüdünü yerine 
getirmemek,

(1) İhale kararlan ve diğer katılımcılar hakkında ilgili gerçek 
dışı beyanlarda ve/veya iddialarda ve/veya yazılı şikayette 
bulunmak,

(m) İhale Yapım İşi Genel Şartnamesi gereği beyan etmek 
zorunda olduğu konularla ilgili eksik ve/veya sözleşme 
gereği Alt Yüklenicilerle yaptığı sözleşmeleri ve/veya 
sözleşme gerekliliklerini yerine getirmemek.

(7) Yukarıdaki belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilenler hakkında ve sözleşmenin uygulanması sırasında 
aşağıda sayılan davranışlarda bulunanlar, ilgili İdarenin (İhale 
Makamının) teklifi veya Merkezi İhale Komisyonu 
Başkanlığının tespiti üzerine, Merkezi İhale Komisyonu 
Başkanlığı tarafından, fiil veya davranışlarının Özelliğine göre. 
3 (üç) aydan az olmamak üzere 2 (iki) yıla l^dar, kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama karan 
verilir. Ancak, Komisyon uygun göreceği konularda 
katılımcıların geçmiş işlemlerini dildcate alarak yasaklama 
karan yerine 1 (bir) defaya mahsus yazılı uyarı cezası da 
verebilir.

(8) Belirtilenler kapsamında taahhüt altına alınan durumu 
belgelemek üzere İdareye (İhale Makamına) sunulan belgelerin 
taahhüt edilen duruma aykm hususlar içermesi halinde, geçici 
teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama 
kararı verilmez.

Sözleşmenin 58. Sözleşme aşağıdaki konuları içerir;
Kapsamı

f i)  İhale Karar Numarası ve Tarihi
Merkezi İhale Komisyonu’nun belirlediği karar numarası sayısı ve 
karar tarihini belirtir.

(2)Si)Zİesmenin Tarafları
Sözleşmeye İdare (İhale Makamı) ile Yüklenici, sözleşmenin 
imzalandığı tarihte (../../20.., Gün ve Şehir belirtilmelidir.) adı-soyadı, 
kimlik kartı numarası belirtilen 2 (İlci) şahit huzurunda imza koyar. 
İdarenin (İhale Makamının) adı ile unvanı belirtilir ve imza 
belirtilenlerin üst kısınma atılır. Aynı şekilde, Yüklenicinin adı-
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soyadı/temsil ettiği m üteahhitlik firması, M.Ş. (MŞ) numarası belitilir 
ve im za belirtilenlerin üst kısmına atılır. Yüklenicinin ortak girişim 
olması halinde, ortak girişimi oluşturalı tüm gerçek veya tüzel kişilerin 
adları-soyadları/ tem sil ettiği ortak girişimleri ve M.Ş. (MŞ) numaraları 
ayrı ayrı belirtilir ve imzalar belirtilenlerin üst kısmına atılır. 
Yükleniciye tebligat yapılabilmesi için sözleşm e kapsamında, 
Yüklenicinin kanuni adresi ve ilgili iletişim bilgileri sözleşmeye dahil 
edilir.

(3)Taraflara İlişirin Bilgiler
îdare (ihale M akamı) ve Yüklenicinin adı-soyadı, adresi, telefon 
numarası, fax num arası (varsa), elektronik posta adresi yazılır. Bunlara 
ilaveten Yüklenicinin M .Ş. numarası da yazılır.

(4)Tammlar (olması durumunda)
Sözleşmenin uygulanmasında, 20/2016 sayılı K am u İhale Yasası ve bu 
Yasanın 86(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile yapılan Yapım 
İşleri Tüzüğü ve sair tüm  ihale dokümanlarında oluşturulan tanımlar, 
kapsam içerisindedir. Gerekm esi durumunda tanım  sözleşmede de yer 
alabilir.

(5)Taahhüt Edilen İsler (inşaatın yeri, inşaatın adı)
Yüklenici, sözleşmeye im za attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı 
‘l ia m u  İhale Y asası" ile bu yasanın 86(1)(A) m addesi altında verilen 
y^tki ile yapılan “Yapım  İşleri T üzüğündeki tüm  maddeleri okumuş, 
anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği koşul ve kuralları kabul 
etmiş olur. Sözleşmeye ek olarak, maktu form  şeklinde Kam u İhale 
Yasası ile Yapım İşleri Tüzüğünün koşul ve kurallarım okuduğunu 
beyan şeklinde im za eder.

(A) Yüklenici sözleşmeyi imza attığı tarih itibarı ile yapım 
işleri ile ilgili sair tüm yasal mevzuatı, okumuş olarak 
kabul edilir.

(B) Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini, ihale 
dokümanlarının içeriği olan Projelere, Özel Teknik 
Şartnamelere, Yapım İşi Genel Şartnamesine, Özel İdari 
Şartnameye, Teklif ve Sözleşme türüne uygun bir 
şekilde yapıp tamamlamayı taahhüt eder.

(C) Yapım  işleri ile ilgili tüm mevzuatlar kapsamında 
yapılacak işler, sözleşme, projeler ve diğer tüm ihale 
dokümanlarında belirtilen m addeler üzerinden, tümü 
için anahtar teslimi olmak üzere sözleşmede belirtilen 
şeldlde Yükleniciye ihale edilmiş olur. Anahtar teslimi 
olmaması durumunda ilgili gereklilikler, sözleşme tipine 
göre (ör: birim  fiyat sözleşme vb.) düzenlenir. Bu 
kapsamda, yapılacak işlerin uygulam a projeleri, 
şartnameler ve diğer tüm ihale dokümanları sözleşmenin 
imzalanması sırasında sözleşmeye ek olarak ayrıca 
imzalanır ve 1 (bir) tam  set olarak Yükleniciye verilir.

(D)Taahiit edilen işler kapsamında inşaatın yeri ve adı da 
belirtilmek zorundadır.
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(6) İhale Suresi (işe başlama ve bitirme tarihi dahil, gecikme cezası)
Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 (yedi) takvim  günü 
içinde işe başlamayı ve ihale dokümanlarında belirtilen takvim  güııü 
sonunda inşaatı bitirmeyi kabul eder. Sözleşme özetinde de işe başlam a 
ve bitinne tarihi ayrıca belirtilir. Taahhüt edilen ihale süresinde işiıı 
bitirilmemesi durumunda ihale dokümanlarında belirtilen gecikme 
cezası Yükleniciye uygulanır. Söz konusu iş in  başlangıç tarihi, Kontrol 
tarafından hazırlanacak olan yer teslim tutanağı üzerindeki tarih 
olacaktır. Yüklenici tarafından beyan edilen işin süresi, yer teslim  
tutanağı üzerindeki tarihten itibaren başlayacak şekilde geçerli 
olacaktır.

(Ti İhale Bedeli (artan veya azalan işlerin yaptırma limiti)
İhale bedeli, ihale İcap samında belirtilen yapım işinin, Yüklenici 
tarafından yapılması için taahhüt edilen KDV’siz toplam bedelidir. Bu 
bedel rakam ve yazı olarak yazılm ak zorundadır.
K onu altında yapım işinin, artan veya azalan işlerin yaptm na limiti 
ihale bedelinin % 20 (yüzde y inni)si olarak belirtilir,

(8)SözIeşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Yüklenici, 20/2016 sayılı “Kam u İhale Yasası” ve bu yasanın 86(1)(A) 
maddesi altında verilen yetki ile yapılan “Yapım İşleri Tüzüğü”ndeki 
tüm maddelerde belirtilen Yükleniciye ait giderlerin tümü, sözleşme 
bedeline dahildir. Bunlara ilaveten 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.

(9)Fiyat Farkı Uygulaması ......... .....  . . .
(A)İdare (İhale Makamı) işin niteliği, niceliği, İcapsamı ve 

kapasitesine göre fiyat farla uygulanıp 
uygulanmayacağına karar verir ve bunu sözleşmesinde 
belirtir. ■ Yüklenici, sözleşmede aksi belirtilmediği 
takdirde, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre 
içinde, sözleşm enin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, 
harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi, 
veya yeni mali yükümlülüklerin yerine getirUpesi gibi 
nedenlerle fiyat farla verilmesi talebinde bulunamaz.

(B) Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve 
usullerde, sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik 
yapılamaz.

(10) Ödemeler
(A) Sözleşme kapsamında yaptırılan işlerde, sözleşmenin imza 

edildiği ayı takip eden aydan itibaren bir ay ara ile ödeme 
şartlan düzenlenir.

(B) Ödeme raporları, Yüklenicinin yazılı talebi üzerine işin başlama 
tarihinden itibaren bir ay aralıkla Kontrol Heyeti tarafından
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tanzim edilir ve İdarenin (îhale Makamının) tasvibinden sonra, 
Yükleniciye ödenir.

(C) Kontrol Heyetinin ödemeyi imzaladığı tarihten itibaren 30 
........ (otuz) gün içinde Yükleniciye ödemenin yapılmış olması

gerekir. Aksi takdirde Yüklenici geç alınmış bir ödemeden 
dolayı gecikme mazereti kazanır.-

(D) Yüklememin yaptığı inşaat ve faaliyetten doğan alacakları, ara 
ödeme usıılü ile yapılarak ilgili sözleşme maddelerine göre 
ödeme şartları düzenlenir.

(ll)M alzem e ve İsçilik Yüzdeleri
İdare (İhale Makamı) işin niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesine 
göre malzeme ve işçilik yüzdelerini sözleşmesinde belirtir.

fl2~)Avans Verilmesi
İdare (İhale Makamı) işin niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesine 
göre avans verilip verilmeyeceğine karar verir ve bunu sözleşmesinde 
belirtir. İhale kapsamında avans verilecekse, hangi şartlar altında 
verileceği sözleşmede ve ihale dokümanlarında belirtilir.

(13)İhzarat Ödemesi
idare (İhale Makamı) işin niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesine 
göre ihzarat ödenip ödenmeyeceğine karar verir ve bunu sözleşmesinde 
belirtir. İhale kapsamında ihzarat verilecekse hangi şartlar a ltoda 
verileceği sözleşmede ve ihale dokümanlarında belirtilir.

(14)Teminat Miktarı ('teminatın biteceği tarih)
Sözleşme kapsamında verilecek teminat oranına dayandırılarak 
Teminat Miktarı belirtilir. Ayrıca bu teminat miktarının hangi tarihte 
biteceğini de belirtilmek zorundadır.

(15~)KabuI İşlemleri
Kabul işlemleri Geçici Kabul ve Kati Kabul olmak üzere iki kez 
yapılır. Sözleşme özetinde belirtilen iş bitilme tarihinden sonra geçici 
kabul işlemi yapılır. Geçici Kabul işlem gününe kati kabul süresi 
eklenir ve eklenen sürenin son günü de Kati Kabul günü olur. Kati 
kabul müddeti ihale dokümanlarında belirtilen süredir.

(16)SözIeşmede Değişiklik Yapılması
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare 
(İhale Makamı) ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, 
aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 
yapılabilir:

a) işin yapılma yeri,
b) işin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu 
süreye uygun olarak ödeme şartları.

i 17) An 1 a s m azlı kİ a r  ııı Çözüm Seldi
Taraflar çırasında imzalanan sözleşmenin uygulanması esnasında 
doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye
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çalışılacaktır. Giderilemeyen anlaşmazlıkların olması durumunda ise 
KKTC M ahkemeleri yetkili olacalc ve K K TC ’nin tüm yasal 
mevzuatları anlaşmazlıkların çözüm ü esnasında geçerli olacaktır.

(18)Hükmü Bulunmayan Durum lar
Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda, konunun 
ilgisine göre 20/2016 sayılı K am u thale Yasası ve bu Yasa altında 
Yapım  İşleri Tüzüğü hükümleri uygulanır.

fl9)Sözleşm enin  Feshi fisi devretme)
Bu tüzüğün 6 ’mcı Altıncı K ısmı kapsamında belirtilen ‘Sözleşmenin 
Feshi’ başlığı altındaki koşullar, sözleşmenin feshinin nedenlerini 
oluşturur. Aynı çerçevede ‘İşi Devretme’ yine A ltmcı Kısım 
kapsam m da belirtilen koşullara göre yapılır.

(20)ÖzeI Şartlar
İdare (İhale Makamı), sözleşmede ve/veya ihale dokümanlarında 
hükm ü bulunmayan durumlarda ve/veya 20/2016 sayılı Kamu İhale 
Yasası ile bu  Yasa altında yapılan Yapım İşleri Tüzüğü kapsammda 
ve/veya yapım  işi ile ilgili diğer düzenleyici yasal mevzuatta ve/veya 
em redici hukuk kurallarına ayknı olmamak kaydıyla sözleşme 
hüküm lerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan 
kaldırm am ak için, işin özelliğine göre sözleşm elerde bu başlık a lto d a  
bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde num aralan 
sıralayarak özel şartları belirler. İdare (İhale Makamı), işin niteliğine, 
niceliğine, kapsamına ve kapasitesine göre bu özel şartlan belirler. 
Özel Şartlar işin kapsamına göre değişken olup bağlayıcıdırlar.

(21~)Sözlesme Ekleri
İhale kapsammda, aşağıda belirtilenler sözleşmenin bir parçası v e . 
tamamlayıcısı olarak bağlayıcıdırlar.

İhale K aran 
Projeler
Özel Teknik Şartnameler 
Zeyilnameler 
Özel İdari Şaıtname 
Yapım İşi Genel Şartname 
Teminat

(22)SözIeşme M adde Sayısı ile Sözleşme Sayfa Adedi
Sözleşmede, sözleşme ekleri hariç, konu işin adı belirtilerek, 
sözleşmenin toplam sayfa mimarisi ile sözleşmenin toplam kaç 
maddeden oluştuğu, rakam ve yazı ile belirtilir.

(23)Sözleşmeıım İmzalanması
İhale kapsam m da hazırlanan sözleşme, güncel ta ıilı konulması şartı ile, 
İdare (İhale Makamı), Yüklenici ve 2 (iki) adet şahit huzurunda 
imzalanır. İdarenin (İhale M akamının) adı ile ünvanı belirtilir ve imza 
belirtilenlerin üst kısmına atılır. Aynı şekilde, Yüklenicinin adı- 
soyadı/temsil ettiği m üteahhitlik firması, M.Ş. (MŞ) numarası belirtilir 
ve im za bunların üst kısmına atılır. Yüklenicinin ortak girişim olması
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Sözleşm enin
Bidemin
Hazırlftflm ası
İm zalanm ası

İh a le n in
Sözleşm eye
B ağlanm ası

halinde, ortak  g irişim i o lu ştu ran  bütün gerçek  veya tüzel kişilerin 
ad ları-soyad ları/ tem sil ettiğ i o rtak  g irişim leri ve M .Ş. (M Ş) num aralan  
ayrı ayrı belitilir ve im zalar belirtilen lerin  üst k ısm ın a  atıhr.

(24)Y asaI M evzu atı O k u d u ğu n a  v e  M evzuatı K ab u l E ttiğ in e D air  
B evan
Y ülden ici sözleşm eye im za  attığ ı ta rih  itibarı ile 20 /2016 sayılı “K am u 
îh a le  Y asası” ile  b u  Y asan ın  86(1)(A ) m addesi a ltm da verilen  yetki ile 
yap ılan  “Y apım  İşle ri T ü zü ğ ü ”ndek i tüm  m addele ri okum uş, anlam ış 
v e  m addelerin  kend isine  yük led iğ i koşul ve ku ralları k ab u l etm iş olur. 
Sözleşm eye ek o larak  m ak tu  fo rm  şeklinde K am u  îh a le  Y asası ile 
Y ap ım  İşleri T üzü ğ ü n ü n  koşu l ve kuralların ı okuduğunu  beyan 
şek linde im za  eder.

(25)Sözlesroe Ö zeti
B u  tü z ü k  kapsam ında b u  m adde içerisinde be lirtilen  tü m  başlıklar 
söz leşm e özetinde yer alır. Sözleşm ede yer a lan  önem li başlıklar 
( tarafla rın  k ısaca  ta rifi, ta rih le r v e  m ali konulardaki rakam lar, vb) özet 
m addele r halinde yazılır.

59. .(1) İhale kararın ın  İhale  K atılım cısına yaz ılı o la rak  teb liğ  edilm esi
sonrasında, Y a sa ’m n  7 7 ’nc i m addesin in  lcurallan çerçevesinde 

v e  sözleşm e ve ek leri, İdare  (İhale M akam ı) v e /v ey a  İ ta  A m iri
o larak  görev lend irilen  T eknik  D aire ta ra fından  hazırlan ır.

(2) Tüm  ihale doküm anları sözleşm e ek i o la rak  kabul edilir.
S özleşm e 2  (ik i) şah it huzurunda im zalan ırken , sözleşm e ve 
ek lerin in  tü m -say fa lan  taraflar arasında im zalan ır.

60. (1) îda re  (İhale M akam ı) tarafından ihale doküm an larında  yer alan
şartlara uygun  o larak  hazırlanan  sözleşm e, îd a re  (îhale  M akam ı) 
ve Y üldenici ta rafından  im zalanır ve sözleşm enin  İdare (îhale 
M akam ı) ta ra fın d an  onaylı b ir örneği Y üklen ic iye  verilir.

(2) Y üklen icin in  iş ortak lığ ı olm ası halinde, h az n la n a n  sözleşm e 
tüm  ortaklar ta ra fın d an  im zalanır ve söz leşm en in  İdare (İhale 
M akam ı) ta ra fın d an  onay lı b irer örneği o rtak lara  verilir.

(3) S özleşm enin  im zalanm asına ilişk in  h er tü rlü  vergi, resim , 
harç lar ile d iğer söz leşm e giderleri Y ük len ic iye  aittir.
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Sözleşm eye 61. (1) İhale kararın ın  İdareye (İhale M akam ına) teb liğ  edildiği tarihten
D avet itibaren Y asanın 77 ’inci m addesi 3 ’üncü  fıkrasında belirtilen

süre içerisinde Y ükleniciye tebliğ  ed ilir ve sözleşmeyi 
im zalam aya davet edilir.

(2) Y üklenici, tebliğ  tarihinden itibaren Y asa ’m n  77 ’inci maddesi
3 ’üncü fık rasında belirtilen süre içerisinde geçici tem inatı kesin 
tem inata tam am lar veya sözleşm esine im za atacağı ihale için 
toplam  ihale bedeli m iktarının % 5 (yüzde beş)’i kadar kesin 
tem inat m ektubunu getirm ek zorundadır. G eçici tem inatın  kesin 
tem inata tam am lanm am ası durum unda, k es in  tem inatm  ibrazı 
ve sözleşm eyi im zalam ası halinde geçici tem inatı iade edilir.

'■ (3) Y üklenici, kesin  tem inat m akbuzunun aslım  veya banka kesin
tem inat m ektubunu  (ve/veya bu  yasa  çerçevesinde belirtilen ve 
kesin  tem inat yerine geçen diğer belgeler) İdareye (İhale 
M akam ına) ib raz etm ek zorundadır.

(4) Y üklenici ihale kararm m  kendisine teb liğ  edildiği tarihten' 
itibaren Y asa’nu ı 7 7 ’inci m addesi 3 ’üncü fıkrasında belirtilen 
süre içerisinde şartnam eye dayalı ve tü m  şartnam eler ile tüm  
projelerin  ve bunlara bağlı olarak yap ılan  zeyilnam eleıin ek 
yapıld ığ ı sözleşm eyi im zalam ak zorundadır.

(5) Sözleşm enin bir örneği İdare (İhale M akam ı) tarafından 
M erkezi İhale K om isyonu B aşkanlığ ına gönderilir.

(6) İhale üzerinde kalan İhale K atılım cısı hariç , karar tarihinden 
itibaren ihaleyi alm ak içiıı te ld if  a tan  diğer tüm  İhale 
K atılım cılarına, yedi takv im  günü içerisinde M erkezi İhale 
K om isyonu ta rafından geçici tem inatları iade edilir.

ih a le  62.
K atılım cısının  
Sözleşm eyi 
İm zalam am ası

(1) İhale K atılım cısın ın  te k lif  atm ası ile başlayan  v e  sözleşm enin 
im zalanacağı günü de kapsayan süreçte, İhale K atılım cısının 
ihaleye konu  olan işi yapm aktan vazgeçm esi veya Y asanın 
7 7 ’inci m addesi 3 ’üncü  fıkrasında b elirtilen  süreler içerisinde, 
İhale K atılım cısından kaynaklanan gecikm e olm ası durum unda 
ihale süreci tam am lanm am ış sayılır, ihale k a ra n  iptal edilir ve 
İhale K atılım cısın ın  geçici tem inatı geü r olarak kaydedilir, 
İdare (İhale M akam ı) M erkezi İhale K om isyonuna bilgi verir 
ve/veya daha sonra gelen en uygun  te k lif  sahibi İhale 
K atılım cısına  ihale bağlanabilir.

(2) îhale kararından som a, Y asanın 7 7 ’inci m addesi 3 ’iincü 
fık rasında belirtilen  süreler içerisinde, kazanan  özel veya tüzel 
kişilerin  kesin  tem inatı yatırm ayıp, sözleşm eyi im zalam am ası 
halinde de ihale kararı iptal edilir ve geçici tem inat gelir olarak 
kaydedilir. İdare (îhale M akam ı), M erkezi İhale K om isyonuna 
bilgi verir ve/veya daha sonra gelen en uygun  tek lif  sahibi İhale 
K atılım cısına ihale bağlanabilir.
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BEŞİNCİ îa S IM  
YAPIM  İŞİ UYGULAMA ESASLARI

Projeler 63. 
ve Özel Teknik  
Şartnameler

Projeler 64. (1)

(2)

(1) Yüklenici, M imari, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 
M akine Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyjaz vb. konularında 
yapacağı tüm  yapım işlerini Yasa, bu Tüzük, Bayındırlık 
işlerinden sorumlu Bakanlığın hazırladığı "Yapı İşleri Genel 
Fenni Şartnamesi", "Yapım İşi Genel Şartnamesi", "Özel İdari 
Şartname", "Özel Teknik Şartnameler" ve "Sözleşme" de 
belirtilen kurallar ve gereklilikler çerçevesinde, proje, özel 
teknik şartnamelere ve elderine uygun olarak l ’inci sınıf işçilik 
ve l ’inci sım f malzeme kullanarak yapmaktan sorumludur.

(2) Projeler ve özel teknik şartnamelerde belirtilen açıklamalar,
detaylar, kurallar ve gereklilikler üzerinden, yapım işi 
uygulamaları, anahtar teslim  veya birim fiyat olmak üzere İhale 
Katılımcılarına ihale edilir. Bu kapsamda, yapılacak işlerin
uygulama projeleri, özel teknik şartnameleri ve işle ilgili diğer 
teknik belgeleri sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşmenin 
eki olarak imzalanır ve 1 (bir) tam  set olarak Yükleniciye verilir. 
Söz konusu Yüklenici ortak girişim kapsamında ihaleyi almış ise
2 (iki) set olarak verilir,

(3) İhale konusu yeni yapılacak yapım işlerinde (tamir, tadilat ve
onarımlar hariç) ilgili Teknik Daire ve/veya Daireler tarafından
hazırlanan metraj listeleri, ihale dokümanlarında belirtilen
kurallar çerçevesinde kullanılmak üzere, ihale dokümanın 
parçası olarak verilir.

(4) Projeler ve Özel Teknik Şartnameler sözleşmenin ayrılmaz bir 
parçasıdır ve sözleşmeye dahildir. Proje uygulama esnasında 
gerekli görülen proje detayları, Kontrol tarafından Yükleniciye 
peyderpey ve 2 (iki) nüsha olarak verilir.

İşin mimari, statik, elektrik ve mekanik işlerini anlatan, müellifler 
tarafından uygulama projeleri yapılan çizimlerdir. İşin teknik 
ayrıntıları ve şartlan ile özel teknik şartnameler ve projeler 
hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilirler.
Sözleşme konusu işler, İdare (İhale Makamı) ve/veya İdareler (İhale 
Makamları) tarafından Yükleniciye verilen ve/veya Yüklenici 
tarafından hazırlanıp Kontrol tarafından onaylanan uygulama
projelerine uygun olarak yapılır.

(3) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan soma, uygulama projeleri ister 
İdare (İhale Makamı) ve/veya İdareler (İhale Makamları) 
tarafından verilmiş, ister Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare 
(İhale M akamı) ve/veya İdareler (İhale Makamları) taralından 
onaylanmış olsun, uygulama sırasmda yapılmış değişiklikleri de 
içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren son projeler, Yüklenici 
tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp oıjinalleri İdare (İhale Makamı) 
ve/veya İdarelere (İhale Makamlarına) teslim edilir.

(4) Sözleşmenin içeriğini oluşturan yapım işleri, Kontrol tarafından 
Yükleniciye verilen plan, cephe, kesit, proje ve detaylara uygun 
olmalıdır.
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Özel 65.
Teknik
Şartnam eler

(5) Projenin uygulanması esasında çıkabilecek hata ve sorumluluklar ile 
masraflarından Yüklenici sorumludur.

(6) İnşaataı zemine uygulanması ve aplikasyondan oluşacak hataların 
sorumluluğu ve tüm masrafları Yüldeniciye aittir.

(7) İdare (İhale Makamı) ve Kontrol inşaata ait proje ve sair fenni 
evrakta lüzum göreceği her türlü tadilatı yapmağa yetkilidir. Bu gibi 
hallerde Yüldeniciye gereken bilgiler zamanında verilmelidir.

(8) Kontrol, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde, 
değişildik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız 
olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir 
şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri 
yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda, Kontrol yapım işine ait proje ve 
sair evrakta lüzum göreceği her türlü tadilatı yapmaya yetkilidir. 
Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu 
değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje 
değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelilcte ise, Yüklenicinin bu 
husustaki süre talebi de Kontrol tarafından dildcate alınır. Yalnız, 
projenin tadili ille projeye göre yapılmış ihzaratm terkini veya 
tadilini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden 
ortaya çıkacak olan fazla giderler Yükleniciye verilir.

(9) İnşaatın devamı sırasında Yüklenici kendisine yapılan bildirimin 
sözleşme esaslarına aykırı olduğuna veya usulüne uygun olmadığına 
ikna olursa, itirazlarını tebliğ talihinden itibaren 10 (on gün) içinde 
Kontrole yazı ile bildirmeye mecburdur. Bu süre geçince 
Yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

(10) Proje ve özel teknik şartnameler uygulamada bir bütün olarak işlem 
görür. Aksi olduğu takdirde Yüklenici, oluşacak herhangi bir durum 
karşısında itiraz hakkı olmaz ve tüm sorumluluk kendisine ait olur.

(1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projelerini de kapsayan özel 
teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilirler. 
Özel teknik şartnamelerde belirlenecek telcnik kriterlerin, 
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti 
engelleyici hususlar içermemesi ve bütün İhale Katılımcıları için 
firsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Özel Telcnik Şartnameler, ulusal ve/veya uluslararası telcnik 
standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu Tüzük 
kapsamındaki tefsirlere ilaveten, özel teknik şartnamelerde 
telcnik özelliklere ve tefsirlere de yer verilebilir. Belli bir işletme 
veya ürünü destekleyecek veya devreden çıkaracak şeldlde, 
belirli bir markaya veya kaynağa veya belirli bir sürece, ticari 
markalara, patentlere, türlere veya belirli bir menşee veya 
üretime atıfta bulunmaz. Bu türden bir atıfta bulunulmasına, 
yalnızca bu maddedeki kurallar uyarınca ihale konusunun kesin 
ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmasının mümkün olmadığı 
istisna hallerde izin verilebilir. Söz konusu atıf “muadili veya 
eşdeğeri” kelimelerini içerir.

(3) Özel Teknik şartnamelerin Teknik Daire ve/veya Daireler 
tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin 
gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması
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Uygulamada 66. 
İdare (İhale 
Makamı) ve 
Kontroller 
İdare (İhale 
Makamı)

Kontrol 67. 
Heyeti

lcaydıyla, öze] teknik şartnamelerin hizmet alımı olması 
durumunda Yasa çerçevesinde hazırlattırılabilir.

(4) Proje ve özel teknik şartnameler uygulamada bir bütün olarak 
işlem görür. A ksi olduğu takdirde Yüklenici, oluşacak herhangi 
bir durum karşısında itiraz hakla olmaz ve tüm sorumluluk 
kendisine ait olur.

İdare (İhale Makamı), Devlet, yerel yönetimler ve özerk birim ler dahil her 
tür ve düzeydeki kam u tüzel kişilerini ve kamu yararına hareket eden veya 
kam u hizmeti sunan bir İdarenin (İhale Makamının) görev ve yetkilerini 
kullanan özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder. Şartnameyi uygulayan İdare 
(İhale M akamı), yapım işi uygulanmasını talep eden, Yüklenici ve Kontrol 
arasında sözleşmeyi imzalayan Daire, Bakanlık veya teşekkülü ifade eder.

(1) Teknik Daire ve/veya Daireler adına kontrol işlerini yapan 
Kontrol Heyeti, kendi sorumluluklarına ilaveten, kendine verilen 
yetkileri aşmam ak şartı ile İdare (İhale M akamı) namına, ihale 
dokümanlarında İdarenin (İhale Makamının) yapacağı belirtilen 
birçok işleri, muameleleri yapar ve yürütür.

(2) Kontrol Heyeti, yazılı bir tebliği olmaksızın Yüklenici, 
projelerde herhangi bir değişildik yaptığı takdirde bunu Kontrol 
onaylamak durumunda değildir. Ancak Kontrol, Yüklenicinin 
yaptığı değişiklikleri onaylaması durumunda sorumluluk 
kendisine ait olup, bu gibi yapılan değişiklikler nedeniyle hiç bir 
talep ve hali iddiasm da bulunamaz.

(3) Yüklenici, işlerin devamı sırasmda ihale kapsamı dışında gerekli 
görülecek değişiklikleri, Kontrolün onayı ile uygun hale 
getirerek yerine getirir. Proje değişiklikleri, işin süresini 
etkileyecek nitelikte ise, Yüklenicinin bu husustaki süre talebi de 
Kontrol tarafından dildcate alınabilir, Dildcate alınması 
durumunda Kontrol İdarenin (İhale Makamının) yazılı görüşüne 
göre, süre uzatımını onaylar ve/veya reddeder.

(4) Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi Kontrole gösterip işe 
uygun olduğunu Kontrol tarafından onaylattırmadan inşaatta 
kullanamaz. M alzem elerin özel teknik şartnamelere uygun olup 
olmadığını tetkik ve muayene etmek için, Yüklenici, Kontrol 
Heyeti tarafından talep edilen her türlü deneyleri yapmak 
zorundadır. Talep edilen bu deneylerin şantiyede ve/veya resmi 
laboratuvarlardald tüm  masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 
Yüklenici, deneylerin şantiyede yapılmasını isterse bu deneyler 
için lazım  olan alet ve edevatı tem in etmeğe mecburdur. 
Kontrolün kabul ettiği malzemelerden önemli olanlar, gereldrse 
mühürlenerek inşaatın sonuna kadar m uhafaza edilecektir. 
Kontrol He3'etinin gereldi gördüğü durumlarda Yüklenici yaptığı 
işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yaptırılacak tüm 
deneylerin giderlerini Yüklenici ücretsiz karşılayacaktır.

(5) Yüklenici, bütün işleri Kontrolün, sözleşme ve eklerindeki 
hükümlere ay lan  olmamak şartı ile vereceği talimata göre 
yapm ak zonındadır.

(6) Herhangi bir işin, Kontrolün denetimi altında yapılmış olması



2269

Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, 
sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun 
usulünde yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(7) Önemli görülen durumlarda Yüldenici isteklerini, İdare (İhale 
Makamı) veya Kontrole aym şekilde İdare (Dıale Makamı) veya 
Kontrol de istek ve talimatlarım Yüldeniciye yazılı olarak 
bildiril". Sözlü veya söz üzerine yapılmış işler ve işlemler 
hakkında Yüklenicinin istelc ve iddiaları, îdare (İhale Makamı) 
tarafından dikkate alınmaz.

(8) Kontrol, Yüldenici tarafından kötü ve kusurlu yapıldıkları kesin 
olarak anlaşılan iş kısımlarım yıktırıp Yükleniciye yemden 
yaptırmak hususunda tam yetkilidir. Yüldenici, bu konuda 
kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, Kontrol 
tarafından belirlenecek süre içinde söz konusu iş kısımlarını 
ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yemden yapmak zorundadır. 
Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu Yüldeniciye aittir.

(9) Fenni şartnamelerde belirtilen özellikte olmayan malzemeler, 
Kontrol tarafından reddolunur.

(10) Kontrol tarafından, Yüklenicinin iş yerine getirdiği malzemenin, 
özel teknik şartnamelere ve/veya kabul edilen ve onaylanan 
numunelere ve/veya yapılacak imalatlara uygun ve elverişli 
olmadığı anlaşılması durumunda, Yüldenici Kontrolün yazılı 
tebliği tarihinden 10 (on) takvim günü içerisinde söz konusu 
malzemeyi şantiyeden kaldırmaya mecburdur. Aksi halde 
Kontrol söz konusu malzemeleri tüm masraf ve zararları 
Yükleniciye ait olmak üzere şantiye d'ışma çıkarmaya yetkilidir.

(11) İnşaat sahasında kullanılacak tüm malzemeler, Kontrolün 
onayma sunularak imalat ve montaj yapılacakta. Kontrolün 
onaylamadığı hiç bir malzeme kullanılmayacaktır, Kontrol işin 
süresi boyunca tam  yetkili olacaktır.

(12) Kontrol projeler üzerinde her türlü değişildik yapma yetkisine 
sahiptir. Projede değişiklik yapıldığı takdirde, bunların kıymetini 
Kontrol, keşfin hazırlandığı tarihteki, konu ile ilgili Teknik 
Dairelerin bağlı bulunduğu Bakanlıklar tarafından yayınlanan 
inşaat türlerine göre tespit ettiği, metrekare birim fiyatları 
ve/veya imalat çeşidine göre birim fiyatları ve/veya inşaat birim 
fiyatlarına esas alınan işçilik ve gereç rayiç cetvelleri kullanarak 
hesaplayacak ve Maliye ile görevli Bakanlıktan onay aldıktan 
sonra, ihale bedeline ekleyecek veya azaltacakta.

(13) Yüklenici, temelin tüm kazı ve betonarme kısımları aşamasında 
kalıp ve donatılarını hazulaymca Kontrolden onay almalıdır. 
Buna ilaveten, Yüldenici yapım işinin tüm betonarme 
aşamalarında da, kalıp ve donatılarını hazırlaymca, Kontrol 
tarafından işin görülmesini garanti etmekten sorumludur. 
Yüklenici, yapım işlerinin her aşamasında Kontrolden onay 
almak zorundadır. Kontrolden onay almadan yaptığı işlerde, 
Kontrol gerekli deneylerin yapılmasını isteyebilir onaylayabilir 
ve/veya yıldırabilir. Deneylerin ve/veya yılcım masraflarının 
tümü Yükleniciye aittir. Kontrol da Yüklenicinin iş programını
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Yüklenici 68. 
ile
Alt Yükleniciler

etkilemeyecek en fasa zaman dilimi içinde gerekli Kontrolü 
yapm akla mükelleftir.

Yüklenici:
Üzerine ihale bağlanan, yapım işleri yapan müteahhit ve/veya mal veya 

hizm et sağlayan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.
Yüklenici, deneyim sahibi ve uj'gulayacağı işin usulüne uygun ve ihale 

dokümanlarındaki plan ve projelerin aslına ve kurallarına uygun olmasından 
sorumlu b ir meslek adamıdır. Bu sıfatla yapmayı taahhüt ettiği, yapım işinin 
teknik, sanat kurallarına ve yerel şartlara uygun olmasını kabul etmiş 
olduğundan, kendisine verilen projeleri ve/veya teknik belgeleri bilimsel 
yöntemlerle usulüne uygun uygulamayı tamam en taahhüt etmiş olur. 
Projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, teknik ve sanat 
kurallarına uygun olduğunu, ayrıca, işin yapılacağı yeri, kullanılacak her 
türlü malzem enin nitelik balonundan yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve 
bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.
(1) Yüklenici, tüm  iş süresince şantiye alanından işin başında bulunmak 

zorundadır ve şantiye alanından ayrılamaz. Ancak, işlerde hiçbir 
gecikme ve/veya aksaklığa uğratmayacak şekilde kendisinin yerine 
geçecek ve Kontrol Heyeti tarafından onaylanacak birisini veldl 
bırakm ak suretiyle iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya kabul 
edilen vekili Kontrol Heyetinin her talebinde inşaat alanında Kontrol 
Heyetine eşlik etmek zorundadır.

(2) Kontrol tarafından beğenilmeyen bir malzeme veya yapı kısmım, 
Yüklenici yeniden yapmak ve/veya inşaat yerinden uzaklaştırmakla 
mükelleftir.

(3) Yüklenici, projeye, şartnamelere sadık kalarak, inşaatı zamanında 
bitirm ek için gerekli faaliyeti göstermek zorundadır. Hazırlanacak iş 
program ına uygun bir şekilde inşaatın ilerlemesini tem in etmekle 
yükümlüdür.

(4) Yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim 
edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve 
eklerinde bulunan hükümlere ayları olduğunu veya fen ve sanat 
kurallarına uymadığı hususundaki lcarşı görüşlerini teslim  edildiği 
veya talimat verildiği tarihinden başlayarak beş takvim günü içinde 
Kontrole yazı ile bildirm ek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde 
Yüklenicinin itiraz hakla kalmaz.

(5) Yüklenici inşaat süresi boyunca işin büyüklüğüne, kapasitesine ve 
niteliğine göre idarenin

a. (İhale M akamının) belirleyeceği ve ihale dokümanlarında 
belirtilen teknik personeli tam zamanlı şantiyede istihdam 
etmek zorundadır. Olası herhangi b ir belirtilm e olmaması 
durumunda, şantiyede tam zamanlı bir M im ar ve/veya bir 
İnşaat Mühendisi görevlendirmek zorundadır. Özellikli 
işlerde de bir Makine Mühendisi, bir Elektrik Mühendisi 
veya İç M imar şantiye alanında görevlendirilmek zorundadır. 
Yüklenici inşaat süresi boyunca şantiyede taahhüt ettiği 
teknik personeli tam zamanlı istihdam etmemesi durumunda, 
Kontrolün, yazılı olarak gerekli uyarıyı yapması kaydıyla işi 
durdurma yetkisi vardır. Yüklenici, bu sebepten çalışmadığı

t
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22/1992
30/1993

25/2000
51/2002
15/2004
50/2010

23/2015

16/1976
12/1979
9/1981
43/1982
26/1985
36/1988
14/1990
20/1991

45/1998
22/2001
32/2002
9/2003
18/2003
56/2003
12/2005
8/2006
62/2006
29/2007
16/2008

42/2008
79/2009
2/2010

2/2012
37/2015

günleri öne sürerek süre uzatılm ası isteğinde bulunamaz. 
Ancak, y a r ıy ı  dikkate almayıp on beş takvim  günü boyunca 
teknik personeli sağlamaması durumunda Kontrol Heyeti 
sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

(6) İnşaat süresince, inşaat alanında İcaza, zarar ve ziyanların oluşumunu 
yok etmek amacı ile gereken bütün önlemleri Yüklenici almalc 
zorundadır. Kontrol tarafından bu gibi kaza, zarar ve ziyan 
ihtimallerini azaltmak için de Yüklenici, verilecek emir ve 
gereklilerini tamam ile zamanında uygulamak zorundadır.

(7) Kontrol taralından talep edilen, Yüklenici tarafından yapılan ve 
uygulam a esnasında olabilecek bütün olası tedbirler ile ilgili tüm 
sair m asraflar Yükleniciye aittir. Yüklenici kendi arzusu ile şantiye 
alanında veya başka konularda yaptığı m asraflar var ise, yaptığı tüm 
m asraflar tam am ıyla kendisine aittir.

(8) Yüklenici işçi istihdamı, iş şartları ve işin usulüne uygun yasa ve 
yapım işleriyle ilgili yasal mevzuatın ön gördüğü tüm  şartlan yerine 
getiım ekle yükümlüdür. Özellikle tatil, hastalık izni, ihtiyat sandığı, 
resmi tatil günleri, yürürlükte olan İş Yasası, Kıbrıs Türk Sosyal 
Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası tahtında iş kazası 
sigortası ve diğer sigortalarla ilgili yüküm lülükler eksiksiz olarak 
Yükleniciye ait olacaktır.

(9) Yüklenici, yapım işi esnasında, imalat ve ihzaratın korunması için 
gerekli önlemleri almalc zorundadır. Ayrıca, çalıştıracağı memur ve 
işçiler için her türlü em niyet tedbiri almalc ve İdarenin (İhale 
M akamının) istediği kapsamda gerekli sigortalan yaptırmakla 
sorumludur.

(10) Yüklenicinin iş verdiği A lt Yükleniciler gündelikçi, haftalıkçı veya 
aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik 
elemanların tamamı da Yüklenicinin elemanları hükmünde olup, 
tüm  çalışanların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya 
Yüklenici sorumludur. Yüklenici, tüm  çalışanların ücretleri 
hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıdaki fıkralarda 
belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

(11) Yüklenicinin tüm  tedbirleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, 
Yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine 
ilişkin giderlerle, kendilerine ödenecek tazm inat Yükleniciye aittir, 
Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin 
defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazm inatta Yüklenici 
tarafından karşılanır. Yüklenici bu konu ile ilgili KKTC 
mevzuatında bulunan hükümlere tabiidir ve bu  hüküm lerin yerine 
getirmek zorundadır.

(12) Kontrol ve İdare (İhale Makamı) tarafından kati kabul onaylanma 
tarihine kadar üstlenilen yapım işlerinin her türlü sorumluluğu 
Yükleniciye aittir. Kontrol tarafından beğenilm eyen ve/veya birinci 
sınıf kullanılm ayan malzeme ve inşaat ile ilgili faaliyetler esnasında 
oluşan herhangi bir kusur ve/veya eksiklikten dolayı, İdare (İhale 
Makamı) lüzum gördüğü takdirde tüm tam irat ve işin 
iyileştirilmesini talep eder ve Yüklenici tüm  bu işlemleri (bütün 
onarım, düzeltmeleri, sürekli balcım işlerini vb) kendi hesabından 
yeniden yapmak zorundadır.
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(13) Yüklenici tem inat süresi içerisinde yukarıda belirtilen madde de
73/2007 anlatılan mecburiyetim yerine getirmediği takdirde, Kontrol,
80/2009 Yükleniciyi 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak taahhüdünü
4/2010 yerine getirmesi için bilgilendirilir. Yazılı emrin Yükleniciye tebliğ
5/2012 tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde taahhüdünü yerine
26/2013 getirmeye başlam azsa ve/veya başlayıp bitirmezse, Kontrol yapım
36/2015 işlerinin tüm  masraflarını Yükleniciye ait olmak üzere bir başkasına

yaptırma yetkisine sahiptir. Kontrol işin hacmine göre belirleyeceği 
süre içerisinde, Kontrolün teknik raporunda belirtilen işler için,
Yüklenicinin kesin tem inatına el koyabileceği gibi, gerek duyması 
halinde de Yüklenicinin diğer alacaklarından ödeme yapmaya 
yetkilidir,

(14) Kati kabulden önce, îdare (İhale M akamı) işin önem ve
büyüklüğüne göre arıza, kötü malzeme, kusurlu iş ve/veya eksik 
işten dolayı yapılması gereken tam irat ve iyileştirmeyi gerekçe 
göstererek, kati kabul işlemini mücbir sebepler hariç kesinlikle 
ertelemeyecelctir.

(15) Yüklenici, imalatı şartnamelere uygun olarak yapm akla ve imal
ettiği kısımları teslim  tarihine kadar korum akla yükümlüdür. Kati 
kabul talihine kadar geçen zaman içinde Yüklenicinin yaptığı 
inşaatta herhangi bir arıza çıktığında, bu arızalar üst paragrafta 
tanımlanan şekilde düzeltilir. Hatalı yapılan imalatın
düzeltilmesinden malzeme ve işçilik masrafları Yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. İmal nedeniyle kırılan, tahrip olan ve bozulan 
kısım ların yenilenmesi de Yükleniciye aittir.

(16) Yüklenici yapım işinin yapıldığı iş yerinden ve/veya şantiyenin
korunmasından tam am en sorumludur. Buna ilaveten Yüklenici
yapım işlemleri ve kontrol için kullanılacak her türlü alet, edevat, 
ekipman, inşaat malzemesi, ihzarat, tesisat ve ölçü aletlerinden 
sorumlu olup, ihtiyaç duyulduğu takdirde de Yüklenici tarafından 
ücretsiz olarak karşılanacaktır.

(17) Yüklenici, kati kabul zamanı geldiğinde, İdareye (İhale Makamına) 
kabul işlemlerini etkilemeyecek zamanda kati kabul yazışım yazmak 
zorundadır. Yüklenicinin im za attığı sözleşmesinde belirtilen işi 
bitirme tarihi (geçici kabul tarihi) som asında yine sözleşmesinde 
belirtilen kati kabul süresinin bitiminden on iş günü öncesinde 
İdareye (İhale M akamına) kati kabul talep yazışım yazmak 
zorundadır. Yüklenici kati kabul yazışım yazmaz ise İdare (İhale 
Makamı) Yüklenicinin kesin teminatı Hâzineye gelir kaydeder.

(18) İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve Yüklenicinin yapmak zorunda 
olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki belirtilen giderlerin 
tüm ü, sözleşm e veya eklerinde kim in tarafından ödeneceği 
belirtilmemiş ve aksine bir hüküm yok ise;

(A) Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü 
malzeme, araç, makine, taşıt vb.'nin taşınmaları ve 
nakliyeleri, bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj 
vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortalan 
ile ilgili giderler,

(B)İşin yerine getirilmesi için, Yüklenici tarafından gerekli 
görülen tüm hizmet yolları ile bunların üzerindeki geçici
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köprü, geçitlerin yapım ve balam  giderleri ile kamuya açık ' 
yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin 
giderleri,

(C) Projelerin zemine uygulanması, rolöve gibi işler ve Kontrol 
tarafından denetim amacıyla istenen her türlü  ölçümler için 
gerekli araç, m alzem e ve personel giderleri,

(D) Sözleşmede veya eklerinde belirtilen, Yüklenicinin ihale 
kapsam ında kullanacağı malzemelerin şartnamelere uyup 
uymadığının inceleme ve araştırması için  K ontrol tarafından 
talep edilen tüm  teknik deneylerin giderleri,

(E) Kabul Heyetlerinin gereldi gördüğü durumlarda, 
Yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak giiven sağlamak için 
yapılacak bütün teknik deneylerin giderleri,

(F) Şantiye hizm etleri için gereldi eneıji ve/veya suyun (ihale 
dokümanlarında aksine bir hüküm  bulunm am ası durumunda 
yapının bünyesine giren su ve enerji bunun dışındadır) 
sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin 
yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri, elektrikle 
çalışan aletler, kaynak makinesi, geçici ışıklandırm a vs. için 
gereldi elektrik akımını sağlanması, ,

(G) Kontrol işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve- tespit 
etmek üzere, iş süresince gereldi göreceği zamanlarda 
çekilecek, işin ilerleme sürecini, değişik aşamalarını ve iş 
süresince gereldi göreceği süreçleri belirleyen dijital 
fotoğraflar vs.'Ierin giderleri (basım, çoğaltma, vb.) 
Yükleniciye aittir. Yüklenici tespit yaptığı günden itibaren, 
dijital ortam da oluşturduğu bu tü r fotoğraf vb. belgeleri iiç 
takvim  günü içerisinde Kontrol Heyeti tarafından belirlenen 
Kontrol adm a bilgileri dosyalayan teknik personele 
elektronik ortam da göndermesi gerekmektedir, üç takvim 
günü içerisinde bilgi v e "  verileri K ontrol Heyetinin 
belirleyeceği teknik personel ile paylaşmaması durumunda 
oluşan herhangi b ir aksaklığın sorumluluğu Yükleniciye 
aittir.

Yükleniciye 69. (1) Yüklenici, sözleşm e kapsamında olan ve inşaat ile faaliyetlerin tam
Ait Giderler ve eksiksiz uygulanabilm esi için tüm  inşaat malzemesini, inşaatta

kullanılacak suyu, olması halinde patlayıcı maddeleri, tüm  alet, 
edevat i Te ekipmanın masrafları kendisine ait olarak şantiye alanına 
gelmesini ve/veya şantiye alanına ulaşımım sağlam akla yülcümlüdür. 
Ancak, bazı eşyaların, malzemelerin, vs.'Ierin İdare (İhale Makamı) 
tarafından Yükleniciye verilmesi ve/veya iş kapsam ında belirtilen 
herhangi bir malzemenin İdare (İhale M akamı) tarafından şantiye 
alanına ulaşımı şartnamelerin herhangi birinde ve/veya sözleşmede 
belirtilmiş ise, bu gibi malzeme ve ulaşımları konu kapsamından 
hariç tutulur.

(2) İnşaatın uygulanıp tamamlanması için harcanacak elemeği ile 
işçilikler, işçinin barınması ve m alzemelerin korunması için 
yapılacak baraka ve benzeri diğer tesisat, tüm  bunların korunması ve
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sigorta m asrafları (sözleşme, ve/veya şartnam elerin herhangi birinde 
ve/veya keşiflerde aksi bir madde olmadıkça) inşaat alanında 
yapılacak hizm et yollan  ve yollar üzerine kurulacak köprüler 
yapılması, iskele ile kalıp yapılması, tüm  bu işlem lerin yapılması 
esnasında kullanılacak ahşabın tedariki, su boşaltılması, 
fundalıkların tem izlenm esi, ağaçların zaruri kesilm esi gerektiği 
durum larda kesilm esi, taş, kum ve balast ocaklarının açılması ile 
işletilmesi, eski tesisat, İdarenin (İhale M akamının) imalatını istediği 
ve gerek gördüğü doğrudan doğruya ve/veya dolaylı gerekli olacak 
tüm  eşya, m alzem e ile işçiliklerin ve gerekm esi durumunda da 
m obilizasyon ile ilgili bütün masrafları Yükleniciye aittir.

70. (1) Yapım ile ilgili işyerlerinde her türlü  araç, gereç, ekipman,
malzeme, ihzarat (verilmesi durumunda), iş ve hizmet 
m akineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile, kesin kabul taıihiııe kadar, 
sözleşm e konusu yapım  işinin korunm asından Yüklenici 
sorumludur. Yüklenici, sözleşme ve/veya eklerinde aksi bir 
hüküm  bulunm adığı takdirde, işyerlerindeki her türlü araç, 
gereç, ekipman, malzeme, ihzarat (verilm esi durumunda), iş ve 
hizm et m akineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile yapılan işin bütün 
kısım larını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskım, 
toprak kaym ası, fırtrna, yangın, hırsızlık, vb. tehlikelere karşı 
(ali risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür.

(2) Yüklenici, sigorta yükümlülüklerini tem inat süresi sonuna 
kadar devam ettirm ek zorundadır. Yüklenici, sigorta belgelerini 
(sigorta tarihleri tem inat süresinin sonuna kadar olduğunu 
gösterecek şekilde) iş programı ile eş zam anlı ve iş programı 
sürecine uygun zamanlarda Kontrol Heyetine belge olarak 
sunm ak zorundadır.

(3) Sigortaya esas almacak bedeller, yıllık fiyat farkları ile birlikte 
hale ediş tutarları; tesis, makine, araç, taşıt vb. için piyasa 
rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir.

(4) Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve 
yüküm lülükler söz konusu (ali risk) sigortalarla 
sınırlandm lm am ıştır. İnşaat sigorta poliçelerinin genel 
şartlarının “Tem inat dışında kalan haller” maddesinde de 
belirlenen, Yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde; kusur 
nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için Yüklenici 
İdareden (İhale Makamından) bir istekte bulunamaz.

(5) Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, hale ediş 
raporlarının düzenlenip karara bağlanm asından önce İdareye 
(İhale M akam ına) verm ek zorundadır. Aksi halde hak ediş tutarı 
ödenmez.

(6) Sözleşm eınn bozulması ve/veya tasfiyesi halinde sigortalar, 
konu iş, yeni Yükleniciye ihale edilince3re kadar devam ettirilir 
ve bu sineye ilişkin sigorta giderleri de ‘İlk  Y üldeniciye’ ait 
olur. Ancak, bu sine, bozm a veya tasfiye tarihinden başlamak 
üzere üç ayı geçemez.
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Yüklenicinin71.
Kusuru
Dışındaki Hasar 
ve Zararlar

A lt 72.
Yükleniciler

(1) Olağanüstü haller ve doğal afetlerden dolayı işyerlerinde ve yapılan 
işlerde oluşan hasar ve zararlar sigortalanabilir riskler (ali risk) sigorta 
kapsam ında bulunduğundan Yüklenici, bu hasar ve zararlar için İdareden 
(İhale M akamından) hiç bir bedel talep edemez. Ancak bu hasar ve 
zararlardan dolayı m eydana gelecek gecikmeler için Yükleniciye gerekli ek 
süre verilir.
(2)Savaş, seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya 
b ir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alman 
önlemler sonucunda m eydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün 
olm ayan riskler ile İdarenin (İhale Makamının) işlem i tamamlanmış 
kısımlarını teslim  alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak 
risklerin sorumluluğu İdareye (İhale Makamına) aittir. Mücbir sebeplerin 
m eydana geldiği tarihten itibaren yirmi takvim  günü içerisinde 
Yüklenicinin İdareye (İhale M akamına) yazılı olarak bildirimde bulunması 
zorunludur. Yüklenicinin gösterdiği mücbir sebeplerin Yetkili merciler 
tarafından belgelendirilmesi gerekir. Söz konusu ön görülemeyen durumlar 
olması halinde, işin tamamlanması için gereken ek süre Yükleniciye verilir.

A lt Yüklenici, Yüklenici adına yapım işleri yapan veya mal veya hizmet 
sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
(1) Alt Yüklenicilerin yaptığı tüm  işlerden, İdare (İhale Makamı) ve 

Kontrole karşı Yüklenici sorumludur. A lt Yüklenicilerin Kontrol 
tarafından kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde 
değiştirmez.

(2) Yapım İşleri Tüzüğü kapsamında yapılacak yapım işi işlerinde, 
Yüklenici firm a tarafından, A lt Yükleniciler vasıtasıyla yaptıracağı 
işler ile ilgili hangi A lt Yükleniciler ile çalışacağım beyan etmek 
zorundadır. Yapılacak işler ile A lt Yüklenicilerin listesi işe 
başlam adan Yüklenici tarafından Kontrolün onayına sunulmalıdır.

(3) Yüklenici inşaatın yürütülm esi için m uhtelif taşeronlara (elektrik
işleri, ahşap işleri, demir işleri, kalıp işleri, boya işleri v.s.) iş 
verebilir.

(4) Yüklenici, çalıştıracağı yapı, demir, kalıp, elektrik, elektronik,
m ekanik vb A lt Yüklenicilerinin kim olduğunu (firma ve şalns ismi) 
Kontrolün onayına sunulacaktır.

(5) Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren Yüklenici, on iş günü
içerisinde A lt Yüklenici listesini Kontrolün onayına sunmak
■zorundadır. Kontrol, Yüklenicinin sunduğu A lt Yüklenici listesini, 
beş iş günü içinde olumlu veya olumsuz yazılı yanıt vermek 
zorundadır. Kontrolün herhangi bir görüş bildirmemesi halinde 
Yüklenicinin sunduğu A lt Yüklenici listesi kabul edilmiş olur. 
Kontrol, Yüklenicinin sunduğu A lt Yüklenici listesini olumsuz 
bulması halinde, Yükleniciye üç iş günü daha ek süre verir. 
Yüklenicinin yeni A lt Yüklenici listesini Kontrole iletmesi
sonucunda, Kontrol, üç iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz 
yanıt vermek zorundadır. Kontrolün yine olumsuz yanıt vermesi 
sonucunda nedenleriyle birlikte, Kontrol İhale M akamına yazılı bilgi 
verir. Uygulama için önceden Teknik Daire tarafından belirlenen 
“Kontrol Heyeti” sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve/veya
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feshedilm em e lcaran alınm ası durum unda da K ontrol Heyeti gerekli 
şartlar sağlanana kadar işi durdurm a hakkına sahiptir. Yüklenicinin 
çalışmadığı bu günleri konu ederek süre uzatım ı talep hakkı olmaz.

(6) Yüklenici, sözleşm e im zalandığı tarihten itibaren Kontrole on iş 
günü içerisinde A lt Yüklenici listesini sunm ak zorundadır. 
Sunmadığı takdirde, K ontrol Yükleniciye yazılı bildirim de bulunur 
ve beş iş günü ek süre daha verir. Yüklenicinin yeni A lt Yüklenici 
listesini sunm asından sonra, Kontrol altı iş günü içerisinde olumlu 
veya olum suz b ir yazılı yanıt verir. K ontrolün yine olum suz yanıt 
vermesi sonucunda nedenleriyle birlikte, K ontrol İhale M akamına 
yazılı bilgi verir. U ygulam a için  önceden Teknik D aire tarafından 
belirlenen “K ontrol H eyeti” sözleşm eyi feshetm e hakkına sahiptir 
ve/veya feshedilm em e kararı alınması durum unda da Kontrol Heyeti 
gerekli şartlar sağlanana kadar işi durdurm a hakkına sahiptir. 
Yüklenicinin çalışm adığı bu günleri konu ederek süre uzatım ı talep 
hakla olmaz.

(7) Yüklenici, K ontrol tarafından onaylanan A lt Y ükleniciler ile, işe 
başlam adan önce resm i sözleşm e yapm ası ve orijinal b ir örneğini de 
Kontrole verm esi gerekm ektedir. B una ek olarak, Yüklenici, konu iş 
kapsam ında A lt Y üklenicilere yaptıracağı bölüm leri ve miktarlarım 
da belirterek K ontrole onaylatm ası zorunludur.

(8) K ontrol tarafından onaylanm ayan A lt Y ükleniciler hiçbir suretle iş 
yerinde çalışamaz. Ancak, ihale doküm anında A lt Yüklenicilere 
yaptırılm ası düşünülen işlerin belirtilm esi istenm ekle birlikte, 
Yüklenici tek lif  kapsam ında liste vermese dahi, işin yürütülmesi 
sırasında Y üklenici tarafından ihtiyaç duyulm ası halinde Kontrolün 
yazıh  onayı ile A lt Y üklenici çalıştırılabilir.

(9) A lt Y ükleniciler ve bu A lt Yükleniciler vasıtasıyla yapılacak işler 
ihale doküm anlarında belirtilen hususlara aylcırı olm am ak kaydıyla, 
işin başında ve/veya işin  devamı sırasında K ontrolün yazılı onayı ile 
değişildik yapılabilir. Kontrol böyle b ir durum da İhale 
K om isyonunu bilgilendirir ve İta A miri sorum lu olur.

(10) Yüklenici, inşaatın  yürütülm esi için m uhtelif A lt Yüklenicilere iş 
verebilir. Ancak, Y apım  İşleri Tüzüğünün, Projeler ve Özel Teknik 
Şartnam eler m addesine aykırı olarak hareket eden ve Kontrol 
tarafından istenm eyen A lt Yükleniciler veya şahısların şantiye ile 
ilişkisi, Yüklenici tarafından derhal kesilecektir,

(11) Yüklenici tarafından işin tamamı hiçbir surette b ir başkasına 
devredilem ez ve/veya hiç b ir surette tam am ı A lt Y ükleniciler eliyle 
yaptırılam az.

(12) İdare (İhale M akam ı) ve Kontrol, Yüklenicinin altında çalışan Alt 
Y üklenicilerden sorum lu değildir. A lt Y üklenicilerin, iş, davranış 
vs.'lerm den İdare (İhale M akamı) ve K ontrole karşı sorumlu 
Yüklenicidir.

(13) Kontrol, A lt Y ükleniciler tarafından yapılan işlerin  sözleşm e ve 
şartname hüküm lerine uygun olmadığım tespit ederse, Alt 
Yüklenicilerin değiştirilm esini veya A lt Y ükleniciler tarafından 
yapılm asını istem ediği herhangi bir iş bölüm ünün bizzat Yüklenici 
tarafından yapılm asını her zam an isteyebilir.
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(14) Bu Tüzüğün 30. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlar 
ve yasalc fiil ve davranışlarda bulunanlar A lt Yüklenici olamazlar-,

(15) Yüklenici ve A lt Yükleniciler, işin fen  ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılm ası ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe 
başlam a tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu 
olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de beş yıl süreyle 
m üteselsilen sorumludur. Bu zarar, ziyan ve kayıplar, Yükleniciye 
tam am lattırılıp ödettirilir, Yüklenicinin, müteselsilen sorumlu 
olduğu beş yıl içerisinde olası bir hasar ve/veya aksaldık olması 
durumunda, kullanıcı ve/veya mal sahibi, İdare (İhale Makamı) 
ve/veya ilgili Teknik Daireyi bilgilendirir. Teknik Dairenin Kontrol 
Heyeti talep üzerine yerinde teknik rapor hazırlar ve raporunu 
Teknik Daire M üdürü vasıtası ile eşzamanlı olarak Yüklenici ile 
İhale Komisyonlarına bildirir. İlgili Teknik Daire Yükleniciye 
sorumluluğunu yerine getirmesi için bilgilendirm e yapar. Yüklenici 
tebliğ tarihinden itibaren, sorumluluğunu yirmi bir takvim günü 
süresinde yerine getirmemesi durumunda, Yasanın 13(2) 
maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Ayrıca, ilgili 
Yüklenicinin sorumluluğunu yerine getirmediği yirmi bir takvim 
günü sonunda Kriter değerlendirme tablosunda İş Bitiım e kalemi 
altında beş sene boyunca Merkezi İhale Komisyonunun uygun 
gördüğü eksi puanı alacaktır.

Ataşman 73. (1) İnşaat alanlarında, yapılan işlerin tüm ayrıntı ve detaylarını, günü
Defterleri gününe kayıt altm ajılm ak için, ataşman defterleri tutulur. Ataşman

defteri, sayfaları numaralanmış ve bir kopyalı sayfaları olan bir 
defter olup, daim a şantiye alanında bulundurulur. A taşman 
defterinin korunm asının sorumluluğu şantiye şefine aittir. Ataşman 
defterine önemli konular ile ilgili emir ve onaylar, eksik ve/veya ele 
işe sebep olabilecek nitelikteki bütün hususlar yazılır ve basit kroki 
ile detaylar çizilir.

(2) A taşm an defterlerinde tutulan notlara, çizimlere, tanım lara ilaveler 
Kontrol tarafından yapılabilir. Yapılan tüm  ilaveler Yüklenicinin 
huzurunda ve/veya Yükleniciyi temsilen orda bulunan teknik Idşi 
huzurunda Kontrol tarafından kaydedilir. Kontrolün şantiyede 
olmadığı günlerde günü gününe yapılan işlem i kaydını şantiye şefi 
tutar. Tutulan notlar, bilgiler, projeler, m alzemeler ile ilgili 
belirlenen kararlar, kodlar vs.'ler her İlci taraf tarafından karşılıklı 
im za edilir. Aslını Kontrol ilgili dosyasında korumak üzere, 
ataşman defterinin kendisi de daima şantiyede lcalu. Yüklenici bu 
defterleri im za etmekle, imza ettiği işin, konun vs.'nin doğruluğunu 
ve başka bir konu üzerinde başka bir iddiası olmadığım kabul etmiş 
olur. İm za etmezse veya itirazı varsa ve kayıtlar a lto d a  imzalarsa, 
karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin 
kendisine gösterildiği talihten başlamak üzere, 10 (on) takvim günü 
süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse 
belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş 
sayılır. Yüklenici ataşman!aıı imza atmaktan kaçındığı takdirde



2278
ve/veya im tiyazının kaydı ileri sürdürdüğü takdirde ortaya çıkan 
netice bir tutanak tutularak ataşm an defterine eklenir.

(3) Sözleşm enin im zasından sonra, Yüklenicinin sözleşmede yazılı 
süreler içinde işe başlayabilmesi için, Kontrol tarafından, söz 
konusu işin yapılacağı yer Yükleniciye kontrol edilerek teslim  edilir 
ve bu hususta iki ta ra f arasında ortak b ir tutanak düzenlenir. Bu 
husus ataşm an defterine de işlenir.

(4) Yapılan işler günü gününe, inşaatın devamı boyunca sürekli olarak 
yapılacak ataşm an defterine yazılacak ve hale ediş raporlarının 
hazırlanm asında ataşm an defterlerindeki bilgiler esas alınacaktır. 
A taşm anların yapılm ası Yükleniciye ait olacak ve Kontrol 
tarafından onaylanacaktır.

(5) A taşm an defterinde, m ürekkep veya sabit kalem  kullanılacak ve 
yazı, rakam, resim , kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız 
olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık 
yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam  ve yazı okunacak 
şekilde üzeri kırm ızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı 
renkli m ürekkeple im za edilir.

(6) Sözleşme tarihinden itibaren çalışılması m üm kün olunmayan günler, 
İta Am irinin onayı ile ataşm an defterinde m üştereken tespit edilir ve 
on takvim  günü içerisinde İhale Kom isyonlarına bilgi verilir ve İta 
Amiri sorum lu olur.

(7) K ontrolün ataşm an defterine kaydedeceği hususlar da Yükleniciye 
tebliğ edilmiş sayılır.

(1) Yapım  İşleri Tüzüğü Genel Şartname ve Sözleşme kapsamında 
belirtilen iş süresi takvim  günü olarak ifade edilir. İhale 
doküm anlarında iş günü olarak belirtilm ediği sürece, takvim 
günü olarak ifade edilecektir,

(2) İşin süresi yer teslim i yapüdığı gün dahil olacak şekilde başlar 
belirtilen takvim  günü sonunda biter. Söz konusu işin başlangıç 
tarihi, Kontrol tarafından hazırlanacak olan yer teslim  tutanağı 
üzerindeki tarih olacaktır. Yüklenici tarafından beyan edilen işin 
süresi yer teslim  tutanağı üzerindeki tarihten itibaren başlayacak 
şekilde geçerli olacaktır.

(3) Yüklenici sözleşm eye uygun olarak işi süresinde bitirmediği 
takdirde, İdare (îhale Makamı) tarafından gecikilen her takvim 
günü için ihale dokümanlarında belirtilen gecikme cezası 
uygulanır. G ecikm eden dolayı ödenm esi gereken tazminat, söz 
konusu yapım  işi için Yükleniciye ödenecek miktardan 
azaltılarak ödem e gerçekleştirilir. İdare (İhale Makamı) 
Yükleniciye 3 (üç) takvim  günü içerisinde yazılı ihtarda konu 
işin süresinde bitirilm ediğinin bildirim ini yapar.

(4) İhtarda, konu işin süresinin bittiğinin bildirim inin yapılmasına 
rağm en aynı durum un devam etmesi halinde, ihale 
doküm anlarında belirtilen gecikme cezasını, İdare (İhale 
M akamı) otuz takvim  günü boyunca alm a hakkına sahiptir. İdare 
(İhale. M akamı) 30 (otuz) takvim gününün sonunda sözleşmeyi 
feshetmekte ve kalan işi Yüklenici adına yaptırıp yaptırmamakta
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serbesttir. Buna ilaveten, işin niteliği, niceliği, kapsamı ve 
kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca uyarı yapmaya 
gerek kalmaksızın, İdare (İhale Makamı), kesin teminatı gelir 
kaydedilebilecek şekilde sözleşmeyi feshedebilir.

(5) İhale edilen inşaat ve faaliyetin, sözleşme ile eş zamanda 
tamamlanıp geçici kabule uygun bir halde teslim  edilmesi 
sözleşmenin en önemli şartlarından birisidir.

(6) Yüklenici bu önemli şarta herhangi bir şekilde uymazsa, bu 
Tüzüğün 6’ncı (Altıncı) Kısımdaki ‘Sözleşmenin Feshi’ 
maddesi kapsamında belirtilen gecikme cezalan uygulanır.

(7) Ek işin yapılması zorunlu olduğu hallerde, Kontrolün yazılı 
talebi üzerine, İdare’nin (İhale Malcamı’mn) onaylaması 
durumunda süre uzatımı verilebilir.

(8) M ücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller:
(A) M emlekette savaş çıkması veya inşaatın devamına imkan 

kılm ayacak şekilde kalkışma hareketi başlatılması veya 
iktisadi ambargo uygulaması,

(B) Bulaşıcı hastalıklar ve genel salgın hastalık,
(C) Norm alin üzerinde hava muhalefeti,
(D) Olağanüstü doğal afetler (deprem, fırtına, sel, heyelan, 

vb...),
■ (E) Yangınlar,

(F) İdare (İhale Makamı) ve Kontrolün neden olduğu her 
türlü gecikmeler,

(G) Süre uzatım ını gerektirecek tadilat veya ilave işler 
yaptırılması,

(H) Kısmi veya genel seferberlik ilam,
(İ) İnşaatla alakası olmayan yasal grevler ve mitingler,
(J) Gerektiğinde İhale Komisyonları tarafından belirlenecek 

benzeri diğer haller.
(9) M ücbir sebep olarak kabul edilecek durumun şartları:

(A) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
(B) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
(C) Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi,
(D) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemesi,
(E) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi 

takvim günü içinde Yüklenicinin İdareye (İhale Makamına) 
yazılı olarak bildirimde bulunması,

(F) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(10) Mücbir sebeplere ilaveten, ön görülemeyen durumlar olması 
halinde ve/veya öngörülemeyen iş artışının zorunlu olduğu 
hallerde, ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.

(11) M ücbir sebepler ve/veya İdarenin (İhale Makamının) sebep 
olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu Yükleniciye ait 
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum Kontrol 
tarafından incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin 
niteliğine göre işin bir kısmına veya tamam ına ait süre uzatılır.

(12) İşin bitiminden som a inşaatın gecikme süresi, buna sebep olarak
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Y üklenicinin bildirdiği m azeretleri ve İdarenin (İhale 
M akam ının) m ücbir sebeplere dayanarak haldi olarak gördüğü 
durum lara bağlı olarak, K ontrol tarafından tesp it edilir, M ücbir 
sebepler ve İdare (İhale M akamı) tarafından kaynaklanan 

. sebeplerden dolayı ele süre verildiği hallerde M erkezi İhale 
K om isyonu’na 10 (on) takvim  günü içerisinde bilgi verilir ve İta 
A m iri sorum lu olur. Bu olayların oluşum unda ve bu  oluşum dan 
doğacak sonuçları ve inşaat süresinin ne kadar uzatılm ası 
gerektiği, yazı ile bildirilm esi durumu ataşm an defterine 
kaydedilm esi şarttır.

(13) Sorum lulukları Y ükleniciye ait olm adığı nedenler ve m ücbir 
sebeplerin oluşm ası ile inşaat ve faaliyetlerin  zam anında 
tam am lanm asına im kan verilm ediği durum lar oluştuğu takdirde, 
söz konusu olan süre uzatım ı, Kontrol tarafından incelenir ve 
İdareye (İhale M akam ına) yazdı bilgi verilir. İdarenin (İhale 
M akam ının) uygun  görm esi durum unda, gecikm e hallerinin 
ve/veya yapılacak inşaatın  durum una göre, taahhüt edilen 
konunun içeriğine, inşaat ve faaliyetlerin bir k ısım  ve/veya tüm ü 
için süre uzatılabilir.

(14) Sürenin uzatılm asını gerektiren olayların m eydana gelmesinde, 
Y üklenici bu olayların  oluşum  talihinden itibaren 20 (yirmi) 
takvim  günü içerisinde K ontrole yazılı m üracaat ederek, bu 
olayların neden ve sonuçlarını ve inşaat süresinin ne kadar 
uzatılm ası gerektiğini yazı ile bildirm esi ve/veya Ataşm an 
D efterine kaydettirm esi şarttır.

(15) İnşaatm  tam am lanm ası için sözleşm e tarihinden geçici lcabul 
tarihine kadar geçen sürede, proje kapsam ında, beklenm edik 
ve/veya kaydı bulunm ayan işler ile inşaatm  yapım  işi sürecinde 
olabilecek yağışlı günler ve/veya resm i tatil günleri de dildeate 
alınm ış olacağından, Y üklenicinin çalışm adığı bu  günleri konu 
ederek şiire uzatım ı ta lep  halda olmaz.

(16) Sözleşm edeki inşaat süresi, sözleşm e tarihinden itibaren geçecek 
çalışılan  günlerin sayısı ile  belirlenm iş olursa (ki bu  durum 
sözleşm ede iş günü diye belirtilm iş olacak) ancak bu takdirde 
resm i tatil günleri ile yağm ur, kar, fırtına, yüksek su ve don gibi 
haller yüzünden çalışm ak m üm kün olm ayan günler, geçen 
zam andan eksiltilm ek suretiyle gerçek çalışm a günleri 
hesaplanır. B u durum da sözleşm e tarihinden itibaren çalışılmak 
m üm kün olam ayan günler ataşm an defterlerine Y üklenici ve 
K ontrol tarafından ortak  kararla yazılır v e  süre onaylanmış 
sayılır.

(17) Sözleşm e tarihinden itibaren geçen sürede, çalışılm ayan günleri 
gösteren yazılı b ir belge düzenlenir ve yapılan her ödemeye 
eklenir.

(18) İş kapsam ında, inşaatm  gecikm e süresi ve buna neden olarak 
Y üklenicinin m azeretleri ve/veya İdarenin (İhale M akam ının) 
m ücbir sebeplere dayandırarak haldi gördüğü geçerli gecikme 
süresi, K ontrol tarafından belirlenir. A ncak İdarenin (İhale 
M akam ının) onayından sonra gecikme süresinde azaltm a 
yapılabilir.

'•'V.
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Gecikm e 75. 
Hali

İhale 76.
Doküm anlarına  
İlişkin H ususlar

(1) İhale edilen işin, sözleşm esi ile belirlenen zam anda tam am lanıp 
geçici kabule elverişli b ir durum da teslim  edilm esi, sözleşm enin en 
önem li şartlarm dandır.

(2) İşin, sözleşm esinde belirlenen zam anda tam am lanıp geçici kabule 
hazır hale getirilm em esi durumunda, gecikilen her gün için konu 
işin sözleşm esinde öngörülen günlük gecikm e cezası uygulanır.

(3) Y üklenici işi, süresi içerisinde yerine getirm eyip (iş program ının 
geciktirilm esi ve süresinde tam am lanm am ası hali vb.) gecikmeli 
olarak yerine getirirse, Yüldeniciye ödem e yapılırken, gecikmeden 
dolayı ödenm esi gereken tazm inat ödenecek m iktardan azaltılarak 
ödem e gerçekleştirilir. Ayrıca, Kontrolün İdareye (İhale M akamına) 
yazılı vereceği rapor üzerine İdare (İhale M akam ı) kesin tem inata da 
el konulabilir.

(4) İşin  tam am lanm ası için  sözleşm esinde tespit edilen tarih  veya süre 
haricinde başkaca kayıt bulunm ayan işlerde, havanın çalışm aya 
uygun olm ayan dönem leri ile resm i tatil günleri göz önünde 
tutularak iş bitim  tarihi veya süresi belirlenm iş sayılacağından, 
Yüklenici, çalışm adığı bu  gibi günleri öne sürerek süre uzatılması 
isteğinde bulunam az.

(1) B u tüzüğün Ü çüncü K ısm ında belirtilen ihale dokümanları, 
yapım  işi uygulam ası aşamasında kullanılacak belgelerin 
esaslarım  oluşturur. İhale dokümanları sözleşm enin im zasından 
sonra işe başlam ak için lazım  olan belgelerdir, İhale konusu ile 
ilgili belgeler, projeler ve özel teknik  şartnam eler sözleşmeye 
ilişik olarak uygulanır. Sözleşm ede aksi yazılı olmadıkça, inşaat 
ve uygulam aya ait tüm  proje ve detaylar İdare (İhale M akamı) 
tarafından düzenlenir ve Yüldeniciye teslim  edilir.

(2) Bunun dışında sözleşm enin uygulanm ası sırasında verilebilecek 
sair gerekli projeler, detaylar ve konu iş ile ilgili tutanaklar ek iş 
kapsam ına girm eyecek şekilde, işin  ilerlem esini takiben 
Yüldeniciye peyderpey İdare (İhale M akam ı) tarafından 
düzenlenir ve bir tam  set olarak verilir.

(3) Sözleşm eye göre herhangi bir ldşi, m akam  ve am ir tarafından bir 
izm, onay, belge, olur verilm esi veya tespit yapılm ası, ihbar, 
çağrı veya davette bulunulm ası gerektiğinde, bunlar taraflar 
aksini kararlaştırm adıkça yazılı'olacaktır.

(4) Y ü k len ic i, M im ari, İnşaat M ühendisliği, E lektrik  M ühendisliği, 
M akine M ühendisliği, İç Mimarlılc, Peyzaj vb. konularında 
yapacağı tüm  yapım  işlerini Yasa, bu  T üzük Bayındırlık 
işlerinden sorum lu Bakanlığın hazırladığı "Yapı İşleri Genel 
Fenni Şartnam esi", "Yapım  İşi Genel Şartnam esi", "Özel İdari 
Şartname", "Özel Teknik Şartnam eler" ve "Sözleşme" de 
belirtilen kurallar- ve gereklilikler çerçevesinde, proje, özel 
telcnik şartnam elere v e  eklerine uygun olarak l.in c i sın ıf işçilik 
ve 1. inci s ın ıf  m alzem e kullanarak yapm aktan sorumludur.

(5) K ontrol tarafından onaylanan iş program ları çerçevesinde,
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Yüklenici uygulamalarım ihale dokümanlarında belirtildiği gibi 
yapm aktan sorumludur. Ancak, zorunlu hallerde Kontrolün 
onayı ile de iş programında değişildik yapılabilir.

(6) K onu işin m evcut projelerinde değişiklik yapılmasının gerekli 
görüldüğü ve yeni çizilen projelerin, sözleşm enin eki olarak 
verilmediği ve İdare (İhale Makamı) tarafından uygun görülen 
zam anda verildiği takdirde, Yüklenici hiçbir itirazda 
bulunmayacağı gibi hiçbir tazminat da istemeyecektir. Ancak, bu 
gecikme inşaatın bir kısm ının veya tüm ünün zamanında 
bitirilm esine etld ederse sözleşmede belirlenen inşaat süresi, 
sözleşm ede belirlenmiş olan inşaat süresi, inşaatın bir kısmı veya 
hepsi için gerektiği kadar uzatılır.

(7) İhale dokümanları kapsamındaki lconu işler anahtar teslim  
olarak, İdare (İhale Makamı) tarafından Yükleniciye verilir ve 
Yüklenici uygulam a projelerine uygun olarak anahtar teslim 
seklinde yapım iş in i 'y a p m a k la  yükümlüdür.

(8) Yapım işi uygulanmasının esası sözleşmedir. Bu kapsamda 
sözleşmeye ilave edilen ihale doküm anlarının tüm ü uygulamanın 
esasım teşldl eder ve uygulama esnasında İdarenin (İhale 
M akamının) sözleşme kapsamına ilaveten vereceği tüm  
dokümanlar ve belgeler sözleşm enin vazgeçilm ez parçası olarak 
işlem  görür. Uygulamada, projeleri ve şartnameleri bir bütün 
olarak incelemek, değerlendirmek ve uygulam ak Yüklenicinin 
sorumluluğundadır. Aksi olduğu durumlarda, Yüklenicinin hiç 
bir şekilde itiraz hakkı ve ek ücret talep etm e hakkı yoktur.

İşin  77.
Y ürü tü lm esine
İlişk in  H ususla r

22/1992 
30/1993 
25/2000 

• 51/2002 
15/2004 
50/2010 
23/2015 .

Yüklenici, Çalışm a İşlerinden sorumlu Bakanlık altında ilgili Daire, 
uygulanm asından sorumlu olduğu ‘İş Y asası’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Y asası’, ‘İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ ile ‘İşyerlerinde 
Risk Değerlendirmesi Esasları Tüzüğü’ ve bahsi geçen yasaların verdiği 
yetkilerce çıkarılm ış tüm  tüzük ve yönetmeliklerde bahsi geçen tüm  
kurallara uym ak zorunda olduğu gibi, bahsi geçen kurallar çerçevesinde de 
uyulm ası gereken tüm  güvenlik önlemlerini alm ak ve uygulamaktan direk 
sorum lu olacaktır.

35/2008

A.E 426 
8/8/1998 
EKIII 
AE, 421 |
6.7.2000-, 

E ic rn  
AE. 813

26.12.2001 
EK III 
AE. 762
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İnşaat 78. 
Yerlerinin 
Yükleniciye 
Teslimi

İnşaat 79.
Yerlerinin
Yükleniciye
Tesliminde
Gecikme Olması
Durumu

Şantiye 80. 
Kuruluşu

(1) Sözleşmenin imzasından sonra Yüklenicinin sözleşmede yazılı 
süreler içinde işe başlayabilmesi için, Kontrol, söz konusu işin 
yapılacağı yeri, yerinde Yükleniciye kontrol edilerek teslim eder 
ve bu  hususlar iki ta ra f arasında ortak bir tutanak düzenlenerek, 
ataşman defterine de işlenir.

(2) Yüklenici, kendisine teslim  edilen, kazık ve röper noktalarım işin 
sonuna kadar korumak zorundadır. Toprak işleri esnasında 
(tesviye., vb işlemler) yeri değişen akslara röper olan kazıklan, 
toprak işleri tamam landıktan sonra tekrar orijinal yerlerine 
çakmak zorundadır. Olası orijinal yerine çakmaması durumunda 
oluşacak yanlış imalat v s’den tam am iyle Yüklenici sorumlu 
olacaktır.

(3) ICotrol ve İdare (İhale M akamı) şantiye kurulum u için gerekli ve 
ulaşımı zor olan yerlerdeki yolların açılması ve/veya yolların 
açılması esnasında kurulması gereken alt yapı işlerinden 
sorumludur. Yol tesviyeleri esnasında kurulacak olan geçici 
ve/veya geri verilm ek şartı ile kullanılacak olan bina ve/veya 
depo ve yerlerini, Yükleniciye yerinde gösterm ek teslim etmek 
zorundadır.

(4) Sözleşmede aksi yazılı olmadığı durumlarda, doğrudan doğruya 
inşaatın gereklilikleri doğrultusunda işgal edilecek arazi, emlak 
ve/veya geçici olarak kullanılacak İdareye ait yerler, İdare (İhale 
Makamı) tarafından Yükleniciye teslim  olunur.

(5) Şantiyenin genişlemesi amacıyla herhangi bir arazinin 
kiralanması ve masrafı Yükleniciye aittir.

İnşaatm  yapılacağı yer veya yerlerin vaktinde Yükleniciye tesliminde, işin 
gerekliliklerinden dolayı gecikme olması durumunda, sözleşmede 
belirlenm iş olan inşaat süresi, İdarenin (İhale M akam ının) onayladığı süre 
kadar uzatılır.

1) Yüklenici, inşaatı yapmak için gerekli m alzeme, alet, makine ve 
araç ambarları ile atölye ve işçi barakaları için inşaat alanında uygun 
yer olduğu takdirde, planları Kontrol tarafından onaylattırdıktan 
soma, İdare (İhale M akamı) adına Kontrolün uygun göreceği yere 
inşa etmek zorundadır, Yüldenici, bu yerlerin sahipleriyle komşu 
arazi sahiplerine en az zarar verecek şekilde olmasını dildcate almak 
zorundadır, Yüklenici, inşaat alanında yeterli alan yok ise de, geçici 
kullanım olm ak koşulu ile alan kiralayabilir. Kiralanma olması 
durumunda ise tüm masraflar Yükleniciye ait olacaktır.
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2) Yüklenici, Kontrol Heyetinin çalışması için, her işin özelliğine göre 
yulcaııda maddede belirtilenlere ilaveten, sözleşmelerde belirtilen 
özel şartlar var ise, bu şartlara uygun yerlere geçici şantiye ofisi 
hazırlamak zorundadn.

3) Şantiye kuruluşu esnasındaki her türlü detay ile uygulama Kontrolün 
onayından geçmek zorundadır.

4) Geçici şantiye ofisi, Yükleniciye verilecek planda gösterilen şekilde 
olup, hijyen koşullarını sağlayacak tuvalet vb gibi alt yapı ile 
mefruşatı sağlamak zorundadır. Kontrole ait şantiye ofisi, 
Yüklenicinin şantiye ofisi civarında olmah, fakat birbirlerinden ayrı 
olmak zorundadır. Şantiye ofisleri, teknik araç ve gereçler, 
teçhizatlar, işçi barakaları ve mobilizasyon işin bitiminde 
Yükleniciye ait olur. Yüklememin kendi ihtiyacı için yaptırdığı 
şantiye ofislerinden, İdare (İhale Makamı) gerekli gördüklerini satın 
ahnak isterse, Yüklenici bunları Kontrolün tespit ettiği, Merkezi 
İhale Komisyonunun onaylayacağı uygun fiyat üzerinden İdareye 
(İhale Makamına) satmak zorundadır.

5) İnşaat sahasında mobilizasyon ve diğer şantiye kuruluşu yapılan ile 
depolama alanları için yeteri kadar müsait yer yoksa, o bölgede 
geçici işgalden meydana gelen her türlü masraflar Yükleniciye ait 
olacaktır. Ayrıca ihzarat verilmesi durumunda da aynı şartlar geçerli 
olacakta.

6) Şantiye kuruluşu için gereken elektrik, su, teknik şartnamelerde 
belirtilmek koşulu ile telefon ve internet gibi işletim kurulum ve 
masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

7) Yüklenici, şantiye alanında kullanılacak elektrik akımmınm, 
şantiyede olmaması durumunda, şantiyeye gelmesinin 
sağlanmasından veya sağlanamaması durumunda, jeneratör 
kurulumu ve çalıştırılmasından sorumludur. Aynca, Yüklenici 
şantiye alanın geçici aydınlatılmasından sorumlu olup tüm 
masrafları da kendisine ait .olacaktın

8) Şantiye hizmetleri için gereldi enerji ve/veya suyun (ihale 
dokümanlarında aksine bir hüküm bulunmaması durumunda yapının 
bünyesine giren su ve enerji bunun dışındadn) sağlanması, taşınması 
ve dağıtılması için gereldi tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili 
işletme giderleri, elektrikle çalışan aletler, kaynak makinesi, geçici 
ışıklandırma vs. için gereldi elektrik akımım sağlacalctır.

9) İhale edilen tüm inşaat ve imalatın yapımı için gereldi her türlü araç, 
gereç ve makineler Kontrolün onaylayacağı nitelikte olacak ve 
bunların işletme masrafları, her türlü malzeme ve şantiyeye naldi 
Yükleniciye ait olacaktır.

10) İnşaat sahası içinde kurulması gereldi olan büfelerin yapımı ile 
işletilmesi de Yükleniciye ait olacaktır. A ynca her durumda, yeterli 
sayıda sıhhi koşullara uygun WC binasına da Yüklenici tarafından 
şantiye kuruluşu içinde yer verilmesi gerekmektedir.

11) Yüklenici ‘İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ 
çerçevesinde yer verilen tüm kurallara uymak zorundadır. Bunlara 
ilaveten, tüm inşaat alanına gereldi ikaz ve uyarı levhaları asılacak 
ve inşaat alanı dışardan görülmeyecek şekilde kapatılacakta. 
İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği ikaz levhaları
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belirli standart ve norm larda olması gerekmektedir. T ü z ü p n  57’nci 
maddesine göre, herhangi bir iş yerinde hem çalışaları hemde oradan 
geçmekte olan ldşileri uyarmak için gerekli uyarı levhaları te d a rik , 
edlmeli ve bunlar kolayca görülebilecek ve okunabilecek şeldlde 
Kontrolün uygun gördüğü yerlere aşılmalıdır. Bu uyarı levhalarında, 
yeterli büyüklükte “Dikkat İnşaata Girmek Tehlikeli ve Yasaldır.” 
ibaresi yazılmış olmalıdır. Trafiğe açık kavşak noktaları ile anayol 
kenarlarında sürdürülen inşaat işlerinde geceleyin yoldan geçenleri 
uyarmak için ışıklı veya fosforlu uygun durumda ikaz lambaları 
bulundurulmalıdır.

12) Şantiye alanına, personel ile malzeme giriş çıkışları, Yüklenici 
tarafından verilecek özel izne tabi olacakta. İnşaat alannun 
güvenliğinden Yüldenici sorumlu olacakta.

13) Şehir, şehir dışı ve/veya köy sınırları dışındaki iş yerlerinde, 
güvenlik ve düzenin sağlanması için İdare (İhale Makamı) 
tarafından verilen emirlere Yüldenici uymak zorundadır.

Şantiye 81. 
Şefi ve Teknik  
Personel

Yüldenici, inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrolünün 
onaylayacağı bir şantiye şefi ile bir şantiye şef yardımcısını şantiye 
alanında görevlendirecek ve istihdam edecektir. İş saatleri içinde 
şantiye şefi ve/veya yardımcısının bulunması Yüldenici tarafından 
sağlanacakta. Şantiye şefliğine işin konusuna, hacmine uygun 
olarak yedi mesleki yıl tecrübeye sahip K TM M OB’ne kayıtlı mimar 
ve/veya inşaat mühendisi görevlendirilecektir. Özellikli işlerde Özel 
İdari Şartnamede belirtildiği takdirde, işin konusuna, hacmine uygun 
olarak makine mühendisi ve/veya elektrik mühendisi ve/veya iç 
mim ar olarak da şantiye şefi olarak görevlendirilebilir.

Yüldenici inşaat süresi boyunca şantiye şefine ek olarak, yapılan 
imalatlara uygun olacak şeldlde, şantiyede bir mimar, bir inşaat 
mühendisi, bir m akine mühendisi, b ir elektrik mühendisi ve bir iç 
mim ar istihdam etmek zorundadır. (Yapım işinin boyutuna göre, 
şantiye şefine ek olarak, bu meslek disiplinlerinin birisine, birden 
çoğuna ihtiyaç duyulabilir ve/veya hiç birine ihtiyaç duyulmayabilir. 
Takdir hakkı Kontrole aittir.)

Yüldenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik 
personelin (şantiye şefi ve yardımcısı) isimleri ile diplomalarım, 
m eslek odası kayıt belgelerini Teknik Personel Bildirimi adı altında, 
yer teslim inin yapıldığı tarihten itibaren on takvim günü içerisinde 
Kontrole yazıb olarak bir tablo şeklinde bildirm ek ve eklerini bu 
tabloya eklemek zorundadır. Kontrol, bu personeller hakkında 
gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini üç takvim 
günü içinde Yükleniciye bildirir. Kontrol tarafından bu süre 
içerisinde herhangi bir bil dilim yapılmadığı takdirde Teknik 
Personel Bildirimindeki teknik personeller kabul edilmiş sayılır. 
Kontrol, Yüklenicinin sunduğu teknik personel listesini olumsuz 
bulması halinde, Yükleniciye beş iş günü daha ek süre veril-. 
Yüklenicinin yeni teknik personel listesini Kontrole iletmesi 
sonucunda, Kontrol, üç iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz 
yanıt vermek zorundadır. Kontrolün yine olum suz yanıt vermesi 
sonucunda nedenleriyle birlikte, Kontrol İhale M akam ına yazılı bilgi
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Yüklenicinin 82.
Çalışanlarının
Uygunsuzlukları

M alzeme 83.
Ocakları ve
Ocakların İşgali

verir. B u çerçevede “Kontrol Heyeti” sözleşmeyi feshetme hakkına 
sahiptir. B u durum da Yüklenicinin kesin tem inatı Hâzineye gelir 
kaydedilir. Fesih edilmeme karan alınması durum unda da Kontrol 
Heyeti gerekli şartlar sağlanana kadar işi durdurm a hakkına sahiptir. 
Yüklem emin çalışmadığı bu günleri konu ederek süre uzatımı talep 
hakla olmaz.

Yüklenici, sözleşm esine göre işyerinde bulundurulm ası istenen teknik 
personelin (şantiye şefi ve yardımcısı) isim leri ile diplomalarım, 
m eslek odası kayıt belgelerini Teknik Personel Bildirimi adı altında, 
yer teslim inin yapıldığı talihten itibaren on takvim .günü içerisinde 
Kontrole yazılı olarak bir tablo şeklinde bildirm ek ve eklerini bu 
tabloya eklemek zorundadır. Yüklenicinin belirtilen süre içerisinde 
teknik personel listesini sunmaması durum unda Kontrol, yazılı 
olarak Y ükleniciyi, üç takvim günü içerisinde uyarır ve tekrar teknik 
personel listesini sunmasını ister. Bu süre sonunda Yüklenicinin 
yine teknik personel listesini sunmaması halinde, Kontrol yazılı 
olarak İdareye (İhale M akamına) bilgi verir. Bu çerçevede “Kontrol 
Heyeti” sözleşm eyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda 
Yüklenicinin kesin teminatı Hâzineye gelir kaydedilir. 
Feshedilm em e karan alınması durumunda da K ontrol Heyeti gerekli 
şartlar sağlanana kadar işi durdurma hakkına sahiptir. Yüklenicinin 
çalışmadığı bu günleri konu ederek süre uzatım ı talep halda olmaz.

Yüklenici, hizm etinde bulunan memur, teknik  personel, teknisyen,
A lt Yüklenici personelleri ve işçileri arasında hilesi, 
itaatsizliği, gücü ve yeteneği olm ayan ve/veya her ne suretle 
olursa olsun iş başında bulunmasına m ani halleri görünenleri, 
K ontrol tarafından yapılacak yazılı tebliğ üzerine derhal ve 
itiraz etmeden iş başından uzaklaştırmak zorundadır.

Söz konusu durum şantiye şefi, şantiye şef yardımcısını ve teknik 
personel için geçerli ise, Yüklenici 5 (beş) iş günü içerisinde 
aym niteliklere sahip olduğu K ontrol tarafından kabul edilmiş 
yeni b ir teknik personel bildirmeye m ecburdur. Kontrol, 3 (üç) 
iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz yanıt vermek 
zorundadır. Kontrolün yine olum suz yanıt verm esi sonucunda 
nedenleriyle birlikte, Kontrol İhale M akam ına yazılı bilgi 
verir, Bu çerçevede “Kontrol H eyeti” sözleşmeyi feshetme 
hakkına sahiptir. Bu durumda Yüklenicinin kesin teminatı 
Hâzineye gelir kaydedilir. Feshedilm em e karan alınması 
durum unda da Kontrol Heyeti gerekli şartlar sağlanana kadar 
işi durdurm a hakkına sahiptir. Yüklenicinin çahşmadığı bu 
günleri konu ederek süre uzatımı talep halda olmaz.

Yüklenici, sözleşm e kapsam ında malzeme ocaklarından (taş, kum, çakıl, 
tuğla ve kireç vb) malzeme elde edecekse, bu gibi malzemeleri, 
sözleşm e esaslarına dayandırarak, kendisine gösterilen yerlerden 
tedarik etm ek zorundadır. Yüklenici sözleşm enin tespit ettiği 
ocaklar yerine diğer ocakların kullanılm asını tek lif ederse ve bu 
tek lif edilen ocaklardan elde edilecek m alzem eler sözleşmede *
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gösterilenlere eş olduğu K ontrol tarafından onay ve kabul edilirse, 
Yüklenici sözleşme kapsamı dışında, olmasına rağm en bu gibi 
ocaM an kullanabilir. Kabul ve onay kararlan ataşman defterine 
taraflarca karşılıklı olarak kayıt edilir ve imzalanır. Sözleşme 
kurallarına ters düşmediği takdirde, mesafe ve diğer oluşabilecek 
herhangi b ir durum iki ta ra f arasında dikkate alınır ve karara 
bağlanır.

Y üklenici ocaklardan getireceği her çeşit malzemeyi numunesini 
K ontrola gösterip, işe elverişli olduğunu kabul ettirmeden önce 
inşaat yerine kesinlikle taşıyamaz. K abul edilen numuneye uygun 
olmayan malzeme İdare (İhale M akamı) adına Kontrol tarafından 
reddolunur ve ataşm an defterine taraflarca karşılıklı olarak kayıt 

. . edilir ve imzalanır. Kabul edilen numuneler gerekli görülürse
K ontrol tarafindan m ühürlenerek Yüklenicinin sorumluluğunda 
korunur. Ocaklardan çıkarılacak malzem enin en iyi damarlardan ve 
işe uygun en iyi cinsten olm ası şarttır.

Sahipli arazi dahilinde ocak açılması ve bu ocakların işletilmesi 
m asrafları sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde Yükleniciye 
aittir. İzinli, sahipli ocaklardan m alzem e sağlanması gerektiği 
takdirde ocak sahiplerine verilecek taş bedeli sözleşmede aksi yazılı 
değilse Yükleniciye aittir. B una ilaveten ocak yerlerinin işgali için 
bazı işlemler yapılması gerekli ise  (işgal m asrafı gerek İdareye 
(İhale M akamına) ve gerek Yükleniciye a it olsun) bu  işlemlerin 
gereği olan her türlü  doküm an ve sair evrak Yüklenici tarafindan 
hazırlanır. Hazırlanan her türlü  doküman ve sair evrak Kontrolün 
onayına sunulur. K ontrolün onayının gerekli işlemeler (aksi 
sözleşmede yazılı değilse) İdare (İhale M akamı) yapar. İşlem lerin 
yapılmasını gerektiren durumlarda .Yüklenicinin işi geciktirmeyecek 
şekilde zamanında İdareye (İhale M akamına) müracaatı şarttır.

İd a re  ' 84. Yüklenici taahhüdün' yapılması için  İdare (İhale M akamı) tarafindan 
(İha le  M ak am ı) kendisine verilen haklara dayanarak işlediği ocaklardan çıkardığı
T a ra f in d a n  . m alzem eyi taahhüt ettiği konu çerçevesinde, konu inşaattan başka hiçbir
G österilen  inşaatta kullanam ayacağı gibi, çıkardığı malzemeyi de hiçbir kimseye
O ca k la rd an  satamaz.
Ç ık a rd an  
M alzem e ile 
T icare t 
Y apılm ası 
Y asağı

İ ş  P ro g ra m ı 85. (1) Yüklenici, sözleşm enin kendisine tebliğ tarihinden başlam ak
üzere, teklifi ile birlikte sunduğu, İdare (İhale Makamı) 
tarafindan belirtilen süredeki iş program ından daha açık ve 
uygulamalara yönelik olarak,, tüm  iş kalemlerini, aylık ve yıllık 
iş miktarlarım, ihzaratı ve aylık ve yıllık ödenek dilimlerim 
gösteren iş programlarım  hazırlar ve Kontrol Heyetine sunar.

(2) İş programında, resm i tatil günleri ile ildim şartlarından dolayı 
çalışmaya elverişli olm ayan dönemler de dahil olmak üzere, 
bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur.
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Yüklenici tarafından, verilecek iş program ı süresi, İdarenin (İhale

(3) İdare (İhale M akam ı) adana Kontrol, iş programının Kontrole 
verildiği tarihten başlam ak üzere, sözleşm e ve/veya eklerinde 
belirlenen süre içinde iş programını olduğu gibi ve/veya gerekli 
gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar.

(4) Yüklenici, ayrıntılı iş programını yer teslim ini izleyen ilk  on iki 
takvim  günü içinde düzenleyip K ontrole verm ek zorundadır. 
Kontrol, üç takvim  günü içerisinde iş program ım  onaylayıp 
onaylamadığı konusunda olum lu v ey a  olumsuz Yükleniciye 
yanıt verm ek zorundadır. Kontrol, iş programım onaylamaması 
durumunda. Yükleniciye üç takvim  günü daha-ek süre tanır. B u 
sürenin sonunda Kontrol, Yüklenicinin sunduğu iş programını 
onaylar ve/veya onaylamaz. Onaylamadığı durumda, Kontrol 
yazılı olarak onaylamadığını İdareye (İhale M akamına) bilgi 
verir. B u  çerçevede “Kontrol H eyeti” sözleşmeyi feshetme 
hakkına sahiptir. Bu durumda Yüklenicinin kesin teminatı 
Hâzineye gelir kaydedihr. Feshedilm em e kararı alınması 
durum unda da K ontrol Heyeti gerekli şartlar sağlanana kadar işi 
durdurm a hakkına sahiptir. Yüklenicinin çalışmadığı bu  günleri 
konu ederek süre uzatımı, talep hakkı olmaz.

(5) Yüklenici, ayrıntılı iş programım yer teslim ini izleyen ilk on iki 
takvim  günü içinde düzenleyip K ontrole verm ek zorundadır.. 
Yüklenicinin belirtilen süre içerisinde iş programı sunmaması 
durum unda K ontrol, yazılı olarak Yükleniciyi, üç takvim günü 
içerisinde uyarır ve tekrar iş program ım  sunmasını ister. Bu süre 
sonunda Y üklenicinin yine iş program ım  sunmaması halinde,' 
Kontrol yazılı olarak İdareye (İhale M akamına) bilgi verir. Bu 
çerçevede “K ontrol Heyeti” sözleşm eyi feshetme hakkına 
sahiptir. B u  durum da Yüklenicinin kesin teminatı Hâzineye gelir 
kaydedilir. Feshedilm em e karan alınması durum unda da Kontrol 
Heyeti gerekli şartlar sağlanana kadar işi durdurma hakkına 
sahiptir. Y üklenicinin çalışmadığı bu  günleri konu ederek süre 
uzatanı talep hakkı olmaz.

(6) İşin  süresi doksan takvim  gününderuaz ise, Yüklenici tarafından 
düzenlenecek iş programı, K ontrol onayına sunulması için 
verilen iş program ı, on takvim gününü aşamaz. Yüklenici 
tarafından sunulan iş programım Kontrol, üç takvim  gününde 
onaylayıp onaylamadığı konusunda olumlu veya olumsuz 
Yükleniciye yanıt verm ek zorundadır. K ontrolün iş programını 
onaylamaması durumunda, Yükleniciye üç takvim  günü daha ek 
süre tanır. B u  sürenin sonunda K ontrol Yüklenicinin sunduğu iş 
program ım  onaylar ve/veya onaylamaz. Onaylamadığı durumda 
K ontrol yazılı olarak İdareye (İhale M akam ına) bilgi verir. B u 
çerçevede “K ontrol Heyeti” sözleşm eyi feshetme hakkına 
sahiptir. B u durum da Yüklenicinin kesin  tem inatı Hâzineye gelir 
kaydedilir. Feshedilm em e karan alınm ası durumunda da Kontrol 
Heyeti gerekli şartlar sağlanana kadar işi durdurma hakkına 
sahiptir. Yüklenicinin çalışmadığı bu  günleri konu ederek süre 
uzatım ı talep hakkı olmaz.
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(7) İşin süresi doksan takvim  gününden az ise, Yüklenici tarafından 
düzenlenecek iş programı, K ontrol onayına sunulm ası için 
verilen  iş program ı, on takvim gününü aşam az. Yüklenicinin 
belirtilen süre içerisindie i ş , program ı sunm am ası durumunda 
Kontrol, yazılı olarak Yükleniciyi, üç takvim  günü içerisinde 
uyarır ve tekrar iş program m ı sunm asını ister. B u  süre sonunda 
Y üklenicinin yine iş programım sunm am ası halinde, Kontrol 
yazılı o la rak  İdareye (İhale M akam ına) bilgi Terir. Bu çerçevede 
“K ontrol H eyeti” sözleşmeyi feshetm e hakkına sahiptir. Bu 
durum da Yüklenicinin kesin tem inatı H âzineye gelir kaydedilir. 
Feshedilm em e karan  alınması durum unda da Kontrol Heyeti 
gerekli şartlar sağlanana kadar işi durdurm a hakkına sahiptir. 
Y üklenicinin çalışmadığı bu  günleri konu ederek süre uzatım ı 
ta lep  hakkı olmaz.

(8) İşlerin  m iktarında iş programını etkileyecek ölçüde b ir artış veya 
işte İdare (İhale M akamı) tarafından onaylanan bir süre uzatımı 
bulunduğu takdirde, Yüklenici bu  hususun kendisine tebliği 
tarihinden başlam ak üzere on takvim  günü içinde yeni durum a 
göre b ir iş program ı düzenlem ek zorundadır. Kontrol, 3 üç 
takvim  günü içerisinde olum lu veya olum suz yanıt verir. 
K ontrolün iş program ım  onaylamaması durum unda, Yükleniciye 
üç takvim  günü daha süre tanınır. B u sürenin  sonunda Kontrol 
Y üklenicinin sunduğu iş program ım  onaylar ve onaylamaz. 
Onaylam adığı durum da Kontrol yazdı o larak  İdareye (İhale 
M akam ına) bilgi verir. Bu çerçevede “Kontrol Heyeti” 
sözleşm eyi feshetm e hakkına sahiptir. B u durum da Yüklenicinin 
kesin  tem inatı Hâzineye gelir kaydedilir. Feshedilm em e lcaran 
alınm ası durum unda da Kontrol H eyeti gerekli şartlar sağlanana 
kadar işi durdurm a hakkına sahiptir. Y üklenicinin çalışmadığı bu 
günleri konu ederek süre uzatım ı ta lep  hakkı olmaz.

(9) İşlerin m iktarında iş programmı etkileyecek ölçüde b ir artış veya 
işte  İdare (İhale M akamı) tarafından onaylanan b ir süre uzatım ı 
bu lunduğu takdirde, Yüklenici bu  hususun  kendisine tebliği' 
tarih inden başlam ak üzere on takvim  günü içinde yeni duruma 
göre b ir iş program ı düzenlem ek zorundadır. Yüklenicinin 
belirtilen süre içerisinde iş program ı sunm am ası durumunda 
K ontrol, y az ılı olarak Yükleniciyi uyarır ve üç takvim günü 
içerisinde iş program m ı sunm asını ister. B u süre sonunda 
Y üklenicinin y ine iş p ro g ram  sunm am ası halinde, Kontrol yazılı

. o larak  İdareye (İhale M akamına) 'b ilg i veril-. Bu çerçevede 
“K ontrol H eyeti” sözleşmeyi feshetm e hakkına sahiptir. B u 
durum da Yüklenicinin kesin tem inatı H âzineye gelir kaydedilir. 
Feshedilm em e kararı alınması durum unda da Kontrol Heyeti 
gerekli şartlar sağlanana kadar işi durdurm a hakkına sahiptir. 
Y üklenicinin çalışmadığı bu günleri konu ederek süre u z a ta n  
talep  hakkı olmaz.

(10) Y üklenici, İdare (İhale M akamı) tarafından onaylanmış iş 
p rogram ına aynen uym ak zorundadır. A ncak zorunlu hallerde 
K ontrolün onayı ile iş program ında değişiklik  yapılabilir,
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Yıkılm asına 86. (1) Projenin uygulanması kapsamında şantiye alanında yıkılması
K arar V erilen gereken ve Yükleniciye yıktırılan bina ve/veya inşaattan
B inalar çıkacak malzemenin yeniden işlenebilmesi ve gerekmesi

halinde yeniden kullanılabilmesi için Yüklenici taraflından 
dikkatle çıkarılması gerekmektedir. Çıkarılan malzeme 
Kontrol tarafindan görülecek ve gösterilecek yerlere 
taşınacak ve depolanacaktır. Yapım İşi Genel Şartnamesinde 
veya konu iş sözleşmesinde aksi yazılı değilse, 
kullanılabilecek malzemeyi İdare’nin (İhale Makamı’nın) 
talep etmemesi halinde, malzeme Yükleniciye' kalır ve bu 
malzemenin masrafı kendine ait olmak üzere, şantiye 
alanından uzaklaştırması ve yerel yönetimlerin uygun 
gördüğü yere taşımasını sağlar. Yüklenici yerel yönetimlerin 
göstereceği uygun yerlere taşımaması durumunda Kontrol 
Heyeti taşıma yapılana kadar işi durdurma hakkına sahiptir. 
Yüklenicinin çalışmadığı bu günleri konu ederek süre 
uzatımı talep hakkı olmaz.

A .E 4 2 6  (2) Yüklenici, kazı işleri esnasında, ‘İnşaatlarda îşçi Sağlığı ve
8/8/1998 İş Güvenliği Tüzüğü’nün ‘29’uncu, 30 ’uncu, 3P inci,
EKIH 32’inci, 33’üncü, 34’üncü ve 36 ’ıncı, 44 ’üncü, 45 ’inci ve
AE. 421 46’ncı maddelerine uymak zorundadır.
6.7.2000

e k  m
AE. 813 

26.12.2001 
EK m  
AE. 762
26.12.2002  

E K IH  .

K azı 87. İdareye (İhale Makamına) ait arazide yapılan kazı ve yıkımlarda çıkan 
veY ık ım lard a  m alzeme İdareye .(İhale Makamına) . aittir. Bu kazılar esnasmda ortaya
B ulunan Değerli çıkan kültür değerleri, değerli eşya ve/veya sanat eserleri, var ise bu eşyalar
Eşyalar KKTC Devletine aittir. Değerli eşyanın çıkarılması için yapılan masraflar

İdare (İhale Makamı) tarafindan Yükleniciye verilir. Bu gibi değerli eşya  
ve/veya: sanat eserlerinin meydana çıkmasında, Yüklenici derhal Kontrolü 
sonrasında da İdareyi (İhale Makamım) bilgilendirmek zorundadır. İdare 
(İhale Makamı), değerli eşyaları bir tutanak ile veya usulunde yetkili 
makamlarca teslim  alınıncaya kadar korumak zorundadır. Yüklenici bu  
konuda, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kurallarına uygun  
olarak hareket eder. A ksi davranması durumunda ise konu ile ilgili yasal 
mevzuat çerçevesinde belirtilen ceza kuralları Yükleniciye uygulanır.

Y ıkım lardan 88. Kazı esnasında, Yüklenicinin sözleşmesinde veya ilişiklerinde 
veya K azılardan gösterilenlerin dışında çıkacak malzemenin kullanılmasını, Kontrol uygun
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Çıkarılan
Malzemenin
Kullanılması

M alzem e 89. 
V erilm esi

Y eterli 90.
A raç, E k ipm an , 
M alzem e ve
P ersonel ile İşin 
Y ürütülm esi

görürse, Yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. Çıkan 
malzemeye ihzarat bedeli verilmez. Ancak çıkan malzemenin işçiliği ile 
kullanılmasından ileri gelen masraflar, Birim Fiyatlar ve Fiyatları Belli 
Olmayan İşler kapsamında değerlendirilerek Yükleniciye verilir.

Bazı durumlarda, inşaatın yapımında kullanılacak malzemelerin bir lasını, 
İdare (İhale Makamı) tarafından Yükleniciye verilebilir. Özel İdari 
Şartnamede de belirtilmesi halinde Yüklenici bu malzemeleri İdareden 
(İhale M akamından) teslim  alıp inşaatta kullanabilir. Kullanılacak malzeme, 
bayındırlık işlerinden sorumlu bakanlık taralından belirlenen birim fiyatlar 
dikkate alınarak, Kontrol tarafından tespit edilecek fiyatlar üzerinden, 
Yüklenici malzemenin bedelim İdareye (İhale Makamına) öder ve/veya 
malzeme bedeli sözleşme bedelinden eksiltme yolu ile işlem yapılır. 
İdarenin (İhale M akamının) Yüklenicinin kullanım ına vereceği malzeme, 
inşaatta kullanılabilecek kalite ve durumda olması şarttır. Kullanılamayan 
ve/veya gereğinden fazla malzeme Yüklenicinin kullanım ına verilmez.

(1) Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Yüklenici, inşaat ve 
yapacağı imalatla ilgili tüm malzemeyi satın alıp, işin 
yürütülmesi için yeterli sayıda çalışanı sağlamak için 
zamanında gerekli önlemleri almak zorundadır. İşin 
başlangıcında, ve devamı sırasında, işin programa uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak Yüklenicinin 
sorumluluğundadır. Yüklenici tarafından yapılan 
hazırlıkların ve alman önlemlerin yeterli olup olmadığının 
onayı Kontrole aittir.

(2) Yüklenici, sözleşme kapsamında taahhüt edilen işin önemine 
ve iş programına uygun olarak zamanında faaliyet 
göstermek zorundadır. İnşaatın sözleşme süresi içinde 
bitmesine yetecek miktarda araç, ekipman, malzeme, teknik 
personel, usta ve işçiyi Yüklenici her zaman iş başında 
bulunduracaktır. Yüklenici M eslek Lisesi veya, .eşdeğer 
okullardan m ezun elemanları istihdam edecek, ustaları 
bunlardan seçecek ve mümkün olduğunca bunları tercih 
edecektir. Yüklenici uygun kalifiye usta ve işçi 
çalıştıracaktır.

(3) Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yüklenici, üstlenmiş 
olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin 
yapılması için gereldi her türlü makine, araç ve yardımcı 
tesisleri hazırlamak, her türlii malzemeyi ve işçileri temin 
•etmek ve verilmesi durumunda ihzaratla ilgili tedbirleri 
almak zorundadır. İhale edilen tüm inşaat ve imalatın yapımı 
için gerekli her türlü araç, gereç ve maldneler Kontrolün 
•onaylayacağı nitelikte temin edilecek ve bunların işletme 
masrafları, her türlü malzeme ve şantiyeye nakli Yükleniciye 
ait olacaktır.

(4) İnşaat yerlerindeki her türlü alet, makine, araç, inşaat 
malzemesi ve verilmesi durumunda ihzaratm korunmasını 
sağlamak yine Yükleniciye aittir. Yüldenici, Kontrol
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M alzemenin 91 
Teslim Alım ı, 
Ölçüsü, Şekli ve 
İmalatı

tarafından verilen kurallara uymak zorundadır.
(5) Yüklenici, işin sözleşme süreci içerisinde bitirilebilmesi için, 

iş yerinde yeterli m iktarda araç, ekipman, malzeme, teknik 
personel, usta ve işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. 
Bulundurm azsa bu konuda Kontrol kendisine yazı ile 
yapılacak ihtarın tebliği tarihinden beş takvim günü 
içerisinde bunları yeterli sayıya çıkarmak zorundadır. Aksi 
halde, yeterli m iktarda araç, ekipman, malzeme, teknik 
personel, usta ve işçi bulundurmadığı takdirde Kontrol 
Heyeti gereldi şartlar sağlanana kadar işi durdurma hakkına 
sahiptir. Yüklenicinin çalışmadığı bu günleri konu ederek 
süre uzatımı talep halda olmaz.

(6) Yüklenicinin kullandığı usta, işçi, m akine ve araçların 
Kontrol Heyeti tarafından her zaman kontrol edilebilmesini 
sağlamak için, çalıştırdığı usta, işçi, malzeme, makine ve 
araçların (türlerine göre ayrılmak ve bunların hangi alanlarda 
ve yerlerde, hangi işlerde çalıştıklarını ayrı ayrı göstermek 
suretiyle) miktarlarını bir tablo ile gösterir. Yüklenici bu 
konu ile ilgili detaylı bir tabloda bilgileri belgelemek ve 
istenildiğinde Kontrole vermek zorundadır.

(7) Yüklenici firm anın inşaat süresi boyunca belirtilen gerekli 
her türlü araç, ekipman, malzeme, teknik personel, usta ve 
işçiyi zamanında tem in etmemesi (iş program ında belirtilen 
zamanda) ve/veya kendisine ihzarat verilmesi halinde, 
ihzaratla ilgili tedbirleri alm am a durumunda, Kontrolün, 
herhangi bir uyarıyı gerek kalm aksızın işi durdurma yetldsi 
vardır, Yüklenici, yukarda belirtilen konularda yeterli 
m iktarda araç, ekipman, malzeme, teknik personel, usta ve 
işçiyi bulundurmama durumunu gerekçe göstererek, bu 
sebepten dolayı çalışmadığı günleri öne sürerek süre uzatmn 
isteğinde bulunamaz ve. 30 (otuz) takvim  günü sonrasında 
sözleşm e feshedilir. Sözleşmenin feshedilme durumu 
Yüklenici ile M erkezi İhale K om isyonuna İdare (İhale 
M akamı) tarafından eş zamank olarak yazılı olarak bildirilir.

(1) Kullanılacak tüm  malzemeler Kontrolün onaym a sunularak 
imalat ve montaj yapılacaktır. Kontrolün onaylamadığı hiç bir 
m alzem e kullanılmayacaktır. Kontrol işin süresi boyunca tam 
yetkili olacaktır.

(2) Yapım işlemleri sırasında olabilecek kaza ve hasarlardan 
Yüklenici sorumlu olacak ve hasar gören malzem e Yüklenici 
tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecek, ihtiyaç 
duyulan tamirler yapılacaktır. ,

(3) Yüklenici kendiliğinden projede hiçbir tadilat yapamaz. İşin 
yapım m da Yüklenici kullandığı m alzem enin ölçüsü ve/veya 
malzemenin kullanm a şekli ile malzem enin kullanma durumu, 
proje ve tüm  ekleri ile özel teknik şartnamelere ve/veya yazılı 
emirlere uygun olmalıdır. Sözleşme ve eklerine uymayan işler 
ile birlikte uygun olmayan malzeme, Kontrolün emri ile
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değiştirmek ve/veya imalatı bozup yeniden yapmak zorundadır.
(4) Bununla beraber, eğer, Kontrol, Yüldenici tarafından projede
.... ..... yapılması te ld if edilen tadilatın, fen ve sanat kuralları ile estetik

açıdan daha uygun olduğunu yazdı olarak kabul ederse, 
Yüldenici tarafından teklif edilen yeni uygulama tatbik 
edilebilir. Bu gibi durumlarda, ödemelerde proje ve 
şartnamelerde gösterilen ölçülere göre hesap olunan miktarlar 
geçerli olur. Yapılan imalatlarda, proje ve şartnamelerde 
belirtilen uygulamalar ile malzeme ve işçilik daha az ise gereldi 
eksiltmeler yapılarak bedeli yürürlükteki mevzuata göre ödenir. 
Ancak bu takdirde Yüldenici, daha büyüle boyutta veya fazla 
miktarda malzeme kullandığım ve daha fazla emek harcadığım 
öne sürerek fazla bedel isteyemez. Hiç bir talep ve hale 
iddiasında bulunamaz.

İnşaatın 92. Kontrol, Yüklenici tarafından yapılmış olan inşaatın eksik, hatalı ve kusurlu 
Hatalı, Kusurlu bulunduğuna ve yapım işinde kullanılacak malzemenin şartnamesinde 

ve Eksik İşleri belirtilen niteliklere uygun olmadığına dair tespit eder ve bunu ispatlarsa, 
gerek inşaat esnasında, gerek kati kabule kadar olan süre içerisinde, 
belirtilen kapsam çerçevesinde incelemek ve tespit etmek için gereldi 
görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını Kontrol 
Yükleniciye yazılı olarak tebliğ eder. Bu incelemeler Yüldenici ve/veya 
vekili ile birlikte yapıhr. Yüklenici ve/veya vekili yapdan tebliğe uymazsa, 
incelemeler Kontrol tarafından Yüklenicinin yolduğunda tek taraflı olarak 
gerekli olan inceleme yapılır ve durum bir tutanak,ile tespit edilir. Bu gibi 
inceleme araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğu 
anlaşılması halinde Yükleniciye ait olur. Sorumluluğu Yükleniciye ait 
olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin 
bedelleri, geçici hale edişlere girmiş olsa bile, Yüklenicinin daha sonraki 
hale edişlerinden veya kati ödemeden ya da teminatından kesilir. Aksi 
anlaşılırsa İdare (İhale M akamı) tarafından Yüklenici tazmin edilir.

93. (l)Y asanm  24’tincü maddesinin F fıkrası gereği;
Bir işin başlangıcında yapılan sözleşmede yer almayan, ancak 
öngörülemeyen koşullar' nedeniyle ilgili yapım işlerinin veya hizmetlerin 
ifası için gerekli hale gelen ve maliyeti ilgili Telenile Daire tarafından başta 
yapılan keşif tarihindeki birim fiyatlar esas alınmak koşuluyla sözleşme 
değerinin % 20 (yüzde yirm i)’sinden fazla olmayan ilave yapım işleri veya 
hizmetlerin gerçekleşmesi için aşağıdaki koşullara bağlı kalınarak:

(A) İhalenin söz konusu yapım işlerini iktisadi işletmeye 
verilmesi koşuluyla,

(B) İlave yapım işi ihale makamına teknik veya ekonomik 
aksilik çıkarmadan başlangıçtaki sözleşmeden 
ayrılamazsa,

(C) İlave yapım işi başlangıçtaki sözleşmeden ayrılabilse 
de, başlangıçtaki projede öngörülen yapıin işi eksiksiz 
tamamlanması için kesinlikle gerekliyse, ek iş 
kapsamında verilen işler ihaleye gidilmeyen hallerde,

İlave 
Yapım İşi
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ilan yapılmaksınız ve teminat alınmaksızın, İdare 
(İhale Makamı) tarafindan doğrudan alım yapılabilir. 
%20 (yüzde yirmi) artan veya azalan işler ihaleye 
gidilmeden ö ze f  veya tüzel kişilere yaptınhr. Ancak, 
bu gibi hallerde İdare (İhale Makamı) Merkezi İhale 
Komisyonuna bilgi verir, onayım alır ve 
yapılanlardan İta Amiri sorumlu olur. Yüklenici bu 
çerçevede söz konusu yapım işinin gerek artmış, 
gerekse eksilmiş olmasından dolayı hiçbir talep ve 
hak iddia edemez.

(2)İlave işler yaptırılması halinde, konu ile ilgili Teknik Dairelerin bağlı 
bulunduğu Bakanlıklar tarafindan yayınlanan inşaat türlerine göre 
metrekare birim fiyatları ve/veya imalat çeşidine göre birim fiyatları 
ve/veya inşaat birim  fiyatlarına esas alman işçilik ve gereç rayiç cetvelleri 
kullanılır. Yaptırılacak olan ilave işlerin maliyeti, keşif tarihindeki birim 
fiyatlar esas alınmak koşuluyla sözleşme değerinin % 20 (yüzde yirm i)’si 
olarak hesaplanır. İhale bedelinin % 20 (yüzde yirm i)’si kadar artan veya 
azalan miktardaki işleri yaptınnaya, farkını ödem ek ve/veya azaltmak kaydı 
ile ihale bedelinden azaltmaya İta Amirinin onayı dahilinde Kontrol 
Heyetinin yetkisi olacaktır. Bu gibi durumlarda Kontrol Heyeti tarafindan 
tespit edilen fazla veya eksik yapılacak işler İta Am irinin onayına sunulur. 
İta Am irinin onayına ardından fazla veya eksik iş yapılır ve Merkezi İhale 
Komisyonu’na bilgi verilir.
(3)İnşaat işlerinde sözleşme bedeli haricinde artan veya azalan yapım işi 
yaptırılması gerekli olması halinde, Kontrol Heyeti ile Yüklenici, yapılan 
işlerin miktarı konusunda anlaşarak tespit edecektir. İki taraf arasında 
anlaşılarak yapılacak artan veya azalan işler ile ilgili ödemelerde, firma 
ve/veya özel veya tüzel kişilerin söz konusu ihalede kullandığı ‘Kırım  
Oranı K atsayısı’ dildcate alınacaktır. Yapılacak artan veya azalan iş keşif 
özetlerinde belirtilen toplam bedel, kurun katsayısı ile çarpılarak firmaya 
ödeme yapılacaktır.

Kirim Katsayısı = İhale Bedeli (Teklif Bedeli)/ Keşif 
Bedeli

Kırım Katsayısı, İhale Bedelinin (Teklif Bedelinin) söz 
konusu yapım işine ait K eşif Bedeline bölünmesi ile 
hesaplanacaktır.

Kırım Katsayısı, yapım işine ait artan veya azalan işin 
keşif özetlerindeki iş kalemleri ile çarpılarak, söz konusu 
yapım  işini yapacak firmanın (özel veya tüzel kişiler) 
yapacağı artan veya azalan işlerinin ödeme miktarlarının 
tespitinde kullanılacaktır.

(4)İşin niteliğine, niceliğine, kapsamına ve kapasitesine göre % 20 (yüzde 
yirmi) ’nin üzerinde ek iş yapılması durumunda Bakanlar Kurulu Kaimi 
gerekmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı gerektiren işler için ayrı bir 
sözleşme imzalanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan ek işlerde ise
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İşçilerin
Haklan

kırım oranı katsayısı dikkate alınmaz. Ancak, % 20 (yüzde yirmi) üzeri 
artan işlerde Bakanlar Kurulu konu ile ilgili durumlarda ilgili Teknik 
Daireden yazılı görüş, teknik rapor vs. alarak karar üretebilir.
(5)Balcanlar Kurulu, özelliği (niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesi gereği 
dahil olabilecek yapım işleri bu kapsamda ele alınır) olan ihaleleri bu 
Tüzük kapsamı dışında bırakabilir. Ancak, bu Tüzük kapsamı dışında 
bırakılacak ihalelerle ilgili teknik koşulları konu iş ile ilgili Teknik Daire 
belirler.
(6)Acil ve özel hallerde, işlem başlatılmadan önce İhale Komisyonlarının 
belirleyeceği yazılı koşullar çerçevesinde, Komisyonlar ilgili Teknik 
Daireler ile işbirliği yapması şarttır. Açık usul ihaleye gidilmeden yapılacak 
bu tür işlemler Merkezi İhale Komisyonu’nca tamamlattırıldıktan sonra 
maliye işlerinden sorumlu Baltanın onayına sunulur.Ancak, bu gibi hallerde 
dahi alımlar, İhale Komisyonlarının yazılı koşulları ve ilgili Teknik 
Dairelerle işbirliği yapılır. İhale konusu işle ilgili olarak istenen teldifler ve 
teknik özelliklerin kapalı zarf usulü ile belirlenen tarihte Merkezi İhale 
Komisyonunun teklif kutusuna atılması şarttır.
(7)Yapılan artan veya azalan yapım işi., ihale dokümanlarında belirtilen işin 
süresinin uzamasını gerektirirse, Kontrol Heyeti süre uzaması durumunda, 
ihale dokümanlarında belirtilen işin süresi kapsamında işin niteliğini, 
niceliğini, kapsamım ve kapasitesini ve uygulama sürecini de dikkate alır, 
değerlendirir ve ek süre tespit eder. İta Amirinin onayı dahilinde Kontrol 
Heyetinin süre uzatımında yetkisi, olacaktır. Süre uzatımı olması 
durumunda, Merkezi İhale Komisyonunu ilgili Teknik Daire Kontrol Heyeti 
adına bilgilendirir.
(8)İdare (İhale Makamı) proje aşamasında konu işin zemin etüt araştırma 
belgesini ilgili Teknik Daireye sunar. İlgili Teknik Daire sunulan belge 
doğrultusunda projesini usulüne uygun olarak yapar. Öngörülemeyen 
dununlar neticesinde olası temel safhasında meydana gelebilecek artışlar 
sonucunda, ek iş kapsamında ihale bedelinin % 20 (yüzde yirmi)’sine kadar 
İdarenin (İhale Makamının) vereceği yazılı onay doğrultusunda Kontrol 
Heyeti ek işi Yükleniciye yaptmr. Yüklenici söz konusu yapılacak iş ile 
ilgili hiçbir itirazda bulunamaz. Öngörülemeyen durumlar neticesinde olası 
temel safhasında meydana gelebilecek artışların ihale bedelinin % 20 
(yüzde yirmi)’sini aşması sonucunda Bakanlar Kurulu kararları 
doğrultusunda gerekli işlemleri İdareler (İhale Makamları) yapar.
(9)İdare (İhale Makamı) istediği takdirde, bir işte,.ihale dokümanlarında, 
özellikle işin proje içinde kalan ancak önceden öngörülemeyen durumlar 
nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir Yükleniciye 
yaptırılması mümkün olan bir işi yürürlükte olan ihale mevzuatına uygun 
olarak başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı Yüklenici herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz.

94. (1) Yüklenici işçi, işçi istihdamı ile ilgili iş şartları ve sağlık ve iş güvenliği
konularında KICTC’de yürürlükte olan konu ile ilgili yasa ve yasal 
mevzuatın öngördüğü tüm şartları yerine getirmeye mecburdur.
(2)Yüldenici, işçileri temsil eden işçi Sendikaları ile iyi ilişkiler kuracak ve 
şantiyesinde çalışan işçileri, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile ilgili 
sendikalar arasında yapılmış olan toplu iş sözleşmelerin öngördüğü 
şartlardan daha düşlik şartlarda olmamak üzere çalıştıracak ve işçileri



2296

düzenli ödeyecektir. Ödenmeyen işçi ücretleri peyder pey ödemelerden 
kesilecektir.
(3)Yüldenicinin, A lt Yüklenici olarak iş verdiği kimselere ilaveten 
gündelikçi olarak çalıştırdığı işçilerin şantiyeye ulaşımı da tamam en 
Yükleniciye aittir. A lt Yüklenicinin sorumluluğunda çalışan işçilerin hale 
edişlerinin ödenmesinden tam am en Yüklenici sorumludur. Yüklenici, Alt 
Yüklenicilere gündelik iş miktarlarına dayandırılarak hazırlanan hak ediş 
ödemelerinde aynen kendi işçisi gibi kabul edip, kendi işçilerine yaptığı 
şeldlde ödeme yapmaya mecburdur.

(4)Alt Yükleniciler;
(A) İdare (İhale Makamı) ve Kontrol Heyeti

Yüklenicinin işte Alt Yüklenici sıfatıyla 
çalıştırdığı kimselerle inşaata ait herhangi bir 
işlemde bulunamaz. A lt Yüklenicilerin İdare 
(İhale M akamı) ve Kontrole karşı hiçbir sıfat ve 
sorumluluğu olmayıp A lt Yüklenici eliyle
yaptırılan işlerden tam am en Yüklenici
sorumludur. İdare (İhale Makamı) ve/veya 
Kontrol Heyeti A lt Yükleniciler vasıtasıyla 
yapılması uygun olmayan herhangi b ir işin 
yapıldığım gördüğü takdirde bu işlerin
yapım ından bizzat Yüklenici sorumlu olup 
yeniden yapılmasını her zaman isteyebilir.

(B) Yüklenici işçilerin ödemelerini düzenli ödemekle 
mükelleftir.

(1) Yüklenici tüm  m asrafları kendisine ait olm ak üzere hizmetinde 
çalıştırdığı memur, müstahdem, işçi ve ustalarını gerek şahısları 
ve gerekse topluca yaşadıkları yerlerinde gereken her türlü 
sağlık ve güvenlik tedbirlerini almaya mecburdur. Yukarıda 
belirtilen kişilerin hastalıklardan korunmalarını ve hastalık veya 
bir kaza halinde yapılacak tedavilerinden sorumludur. U sta ve 
işçilerin şantiye koşullarına göre hijyen ve sağlıklı yemelerini, 
içmelerini, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları için gerekli 
imkanları hazırlam aya mecburdur. İdare (İhale M akamı) ve/veya 
Kontrol Heyeti tarafından bu konuda kendisine verilecek emir ve 
talim atlara tam am en uymak zorundadır. ICKTC’de yürürlükte 
olan konu ile ilgili yasa ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm 
şartları yerine getirmeye mecburdur. Uymadığı takdirde konu ile 
ilgiü KKTC mevzuatındaki ilgili cezalar Yükleniciye uygulanır.

(2) Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği personeli inşaat alanında iş 
süresi boyunca bulundurm ak zorundadır. Yüklenici, işin devamı 
süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle 
çevre halkının kazaya uğramalarım, zarar görmelerini ve işlerde 
hasar ve zarar m eydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik 
önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki 
bölgede, yeterli güvenlik önlemim almaması nedeniyle 
doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Yüklenici 
sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana

Sağlık 95. 
ve G üvenlik  
İşleri
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Çalışanların 96.
Kazaya
Uğramaları

Çalışanların 97. 
Yiyecek ve 
İçeçeği

İşin 98.
Zamanından 
Önce Bitirilmesi

gelmesini önlemek amacı ile gereken tüm  önlemleri almak ve 
Kontrol Heyeti tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini 
azaltmak için verilecek talimatın tümüne uymak zorundadır. 
Ayrıca Yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle 
patlayıcı maddelerin neden olabileceği kazalardan korunma 
usullerim ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır.

(3) Bu konularda gerek Kontrol Heyeti tarafından istenen ve gerekse 
Yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma 
önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Yükleniciye aittir.

(1) Şantiye alanında ve işin yürütülmesi esnasında şantiye alanına iş 
amaçlı sair yerlere gidiş gelişlerde meydana gelebilecek kazaların 
oluşmaması için gerekli önlemleri almak Yüklenicinin 
sorumluluğundadır. Tüm  önlemlere rağmen iş kazası olması 
durumunda Yüklenici çalışanlarının uğradığı kazadan tamamen 
sorumludur.

(2) Alet ve edevat, m akine ve/veya yanıcı ve patlayıcı her türlü 
malzeme ve/veya diğer araçların kullanılması ve/veya herhangi bir 
faaliyetin yapılması sonucunda meydana gelebilecek kazalardan 
korunmak için Yüklenici gerekli tüm  emniyet önlemlerim alacak ve 
kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini işçilere öğretmekten 
sorumludur. Uygun görülmeyen malzeme, ekipman ve konu ile ilgili 
sair ekipmanların da kullanımına izin verilmeyecektir.

(3) Yüklenici kaçak işçi cahştırmayacaktır. Ayrıca, Yüklenicinin 
memur, teknik personel, teknisyen, Alt Yüklenici personelleri, 
müstahdem, işçi ve ustasından iş başında veya iş 3̂ üzünden ölen 
veya kazaya uğrayanlara yapılacak tedavi ve kendileri ile ailelerine 
verilecek tazminattan tamam en Yüklenici sorumludur.

Yüklenici, işe aldığı memur, teknik personel, teknisyen, A lt Yüklenici 
personelleri, işçileri ve ustaların (özellikle şehir merkezine uzak yerlerde ve 
köylerde) yiyeceğin olmasını garanti etmek, olmaması durumunda da iş 
alanına yiyecek ve içeceğin olması için gerekli olan tüm önlemleri almaya 
mecburdur. Fakat, Yüklenicinin bu mecburiyeti hiçbir şekilde çalışanları 
zorlayıcı şekilde olmayacaktır. Çalışanlar dilediği herhangi bir yerden de 
yiyeceğini temin etmek konusunda serbest olacaklardır. Yüklenici inşaat 
sahasında seyyar veya sabit satıcıların da bulunmasına engel olmayacaktır. 
Yüklenicinin inşaat yerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyat 
listeleri, inşaat yerine en yalan yerleşim yerindeld perakende satış 
fiyatından hiçbir sebep ve bahane ile fazla olmayacaktır,

Yüklenici bitirilmesini taahhüt ettiği tarihten önce in şaa t b itirir ve kabulünü 
isterse, idare (İhale M akamı) kabul işlemini yapmakla sorumludur. Bu 
durum ihale bedelinin ödenmesi hakkmdald sözleşmede belirtilen süreç ve 
şartlan değiştirmez.
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Kabul
İşlemleri

99. (l)G eçici Kabul
İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin 
yapılmasında bir engel bulunmadığı (yapılan işin kusurlu ve eksik 
kısım larının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin %5 (yüzde 
beş)’inden fazla olmaması ve bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
zam anda işin İdareye (İhale Makamına) teslimine ve kullanılmasına ve/veya 
işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan 
verm eyecek nitelikte olması) Kontrol Heyeti tarafından kabul edilen işler 
için ilgili Teknik Daire tarafından düzenlenen uygunluk belgesini ifade 
eder.

(A) Yapım işi, inşaatın proje ve şartnamelerine uygun olarak 
tamamlandığı Yüklenici tarafından K ontrol Heyetine bildirilmesi 
üzerine oluşturulacak Geçici Kabul Heyeti tarafından incelenir. 
Yapım işi tamamlanmışsa ve/veya işin İdareye (İhale 
Makamına) teshinine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine 
engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye m eydan vermeyecek 
nitelikte olup, özelde ve genelde % 5 (yüzde beş)’i geçmeyen 
eksiklikler varsa bile geçici kabul yapılır.

(B) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul 
işlemlerinin yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığı 
anlaşılırsa, Teknik Daire tarafından işin konusu ile ilgili Kontrol 
Heyeti olarak tanımlanan mühendisler, mimarlar, iç mimarlar ve 
teknisyenleri temsil eden meslek disiplinlerinden gerekli sayıda 
personel görevlendirilerek “Geçici Kabul Heyetim” oluşturulur. 
Teknik Daire M üdürü tarafından görevlendirilen Geçici Kabul 
Heyeti üyelerinden en az birisi mimar veya mühendis olmalıdır. 
Geçici Kabul Heyeti Teknik Daireden en az ila  ldşi ve İdareyi 
(İhale Makamım) temsilen görevlendirilen kişi veya kişilerin ve 
taraf olarak Yüklenici ve/veya vekilinin katılım ıyla oluşturulur,

(C) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere 
uygun olarak tamamlandığında, Yüklenici Kontrole geçici 
kabulün yapılması için yazılı olaralc zamanında başvuruda 
bulumu-, İşin erken bitirilmesi halinde, Yüklenicinin isteği 
üzerine, Kontrol sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin 
belirlenen usullere uygun olarak kabul işlemlerine başlamakla 
yükümlüdür.

(D) Yüklenici, geçici kabul için İdareye (İhale Makamına) yapacağı 
müracaat gecikmiş olursa ve/veya taahhüdünde bulunan yapım 
işini süresinde geçici kabule hazır bir hale getirmemiş ve/veya 
getirememiş olursa, sözleşmeye göre işin süresi sonunda Kontrol 
Heyeti tarafından yerinde yapım işi inceleyerek, mevcut durumu 
geçici kabul tutanağına kaydedecektir.

(E) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere 
uygun olaralc tamamlandığında, Yüklenici Geçici Kabul 
Heyetine geçici kabulün yapılması için yazılı olaralc zamanında 
başvurmazsa, Yükleniciye İdare (İhale Makamı) tarafından 
gecikilen her takvim  günü için ihale dokümanlarında belirtilen 
gecikme cezası uygulanır.

(F) Geçici Kabul Heyetinin oluşturulması ve işyerine 
gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının
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bedellerinin toplamı, işin sözleşme bedelinin % 5 (yüzde 
beş)’inden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur 
ve eksiklikler, aynı zamanda işin İdareye (İhale Makamına) 
teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel 
olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek 
nitelikte olmak zorundadır. Bu koşullara uymayan durumlarda 
kesinlikle geçici kabul yapılmaz.

(G)İşin taahhüt edilen günden önce bitirilmesi halinde Kontrol 
geçici kabul işlemini uygular. Teminat süresi bu suretle yapılan 
geçici kabulün yapıldığı talihten itibaren başlar.

(H) Teminat süresinin ve kati kabul tarihinin belirlenmesine esas 
oluşturacak olan geçici kabul tarihi, yapım işinin geçici kabule 
hazır halde tamamlandığı tarih olup, bu tarihi, Geçici Kabul 
Heyeti tespit ederek geçici kabul tutanağına geçirir. Kabul 
tutanaklarına yapım işinin bir fiil bittiği tarilı kaydedilir ve bu 
tarih geçici kabul tarihi olur.

(İ) Yükleniciye yazı ile yapılacak bildiriye rağmen kendisi ve/veya 
vekili gelmezse, Kontrol ve/veya İdare (İhale Makamı) geçici 
kabul yapılacak yapım işinin incelenmesini resen yapacak ve 
geçici kabul tutanağında bu durumu belirtecektir.

(J) Yüklenici, yapım işinin tamamlandığına dair İdareye (İhale 
Makamına) bildirim  yapması sonrasında, Geçici Kabul 
Heyetinin beş iş günü içerisinde inşaat yerine gitmesi ve/veya 
geçici kabulü yapmasmda herhangi bir nedenle gecikme olması 
durumunda, geçici kabul tutanaklarına inşaat ve faaliyetlerin 
tamamen bittiği tarih kaydedilir ve bu tarih geçici kabul tarihi 
olur.

(K) Geçici Kabul Heyetinin istemesi durumunda gereken beton 
dayanım testlerini ve/veya buna benzer deneylerin masrafı 
(sözleşmede aksi yazılı değilse) Yükleniciye aittir.

(L) Geçici Kabul Heyeti, gerçekleştirilen işlerin türüne, niteliğine, 
niceliğine, kapsamına, kapasitesine ve sözleşme ile eklerinde 
belirtilen teknik ihtiyaç ve gereklere ayrıca, iş sırasında 
onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve geçici kabule hazır 
olup olmadığını, Yüklenici ve/veya vekili ile birlikte inceler. 
Yapılan inceleme sonucunda;

(a) Geçici Kabul Heyetinin, geçici kabule engel nitelikte 
olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit 
edilirse, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını 
gösterir bir liste düzenler. Kontrol, kusur ve eksikliklerin 
giderilmesi ve işin tamamlanması için, kusur ve 
eksikliklerin niteliğine, niceliğine, kapsamına ve 
kapasitesine uygun olan süreyi tespit eder ve Yüklenici 
belirlenen süre içerisinde işi yapmakla yükümlüdür.

(b) Geçici Kabul Heyetinin tespit ettiği kusur ve eksiklikler, 
belirlenen sürede Yüklenici tarafından giderilmezse, 
Geçici Kabul Heyeti tarafından işin niteliğine, niceliğine, 
kapsamına ve kapasitesine göre belirlediği sürenin 
bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar 
geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna



göre taahhüt ettiği sözleşmesinde belirtilen gtinlülc 
gecikme cezası olarak yazılan miktarın dörtte biri 
oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabııl tarihi, 
kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. 
Ancak, bu  gecikme otuz takvim gününü geçtiği takdirde 
Kontrol Heyeti, Yüklenici hesabına eksiklerin 
giderilmesini kendisi yaptırabilir. Yaptırması durumunda 
da İdare (İhale Makamı), gerek lcusur ve eksikliklerin 
Yüldenici hesabına yapılma bedellerini, gerekse 
sözleşmede belirtilen gecikme cezalarım varsa 
Yüklenicinin hale edişinden, hak edişi kalmamış ise de 
kesin teminatından kesmeye yetkilidir. Eksikler 
tamamlanıncaya kadar sözleşmede belirtilen ceza 
çerçevesinde ceza uygulaması devam eder ve geçici 
lcabul tarihi ertelenir.

(M) Geçici kabul için yapılan incelemede, işin usulüne göre 
yapıldığına dair kabulünde, yapmın kullanımına engel herhangi 
bir lcusur veya eksiklik görülmediğinde, ancak, kaldırılması 
mümkün olmayan ve/veya fazla m asraf ve zaman kaybına neden 
olan kusur ve eksiklikler tespit edilirse ve Yüldenici, hak 
edişlerinden ve/veya kesin teminatından Kontrol tarafından 
uygun görülecek kadar bir miktar kesilmesi şartı ile yapım işi, 
Geçici Kabul Heyeti tarafından kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve 
eksikliklerin kapsamı ve kesilecek miktar geçici kabul 
tutanağında gösterilmesi gereldi dir. Yüklenici buna razı 
olmazsa, her türlü masraflar kendine ait olmak üzere eksili ve 
kusurlu işleri düzeltmeye ve/veya kaldırmaya mecburdur.

(N) Geçici Kabul Heyeti tarafından geçici kabul yapılıp, yapım 
işinin teminat süresi başlatılmış ise ve Geçici Kabul Heyeti 
geçici kabul tutanağım hazırlaması durumunda Yüklenicinin 
sözleşme imzalanması aşamasında getirdiği kesin teminatı 
serbest bırakılır.

(2)ICati K ab u l:
(A)Kati kabul .zam anı gelince, teminat süresi sonunda, 

Yüklenicinin İdareye (İhale Makamına) yazılı talebi üzerine 
İdare (İhale Makamı) tarafından oluşturulacak Kati Kabul 
Heyeti inşaatı tetkik eder. Norm al kullanılmadan olmayan 
bütün lcusur ve eksiklikler Yüklenici tarafından tatminkar bir 
şeldlde giderilmişse kati kabul işlemi yapılır. Yalnız, 
malzeme ve/veya herhangi bir ihtiyacın temini ve/veya 
korunması amaçlı yaptırılan geçici nitelikteki inşaat için, 
İdarenin (İhale Makamının) sözleşmeye yazması durumunda 
kati kabul istemeyebilir.

(B) Yapım işlerinde teminat süresi, konu işin sözleşmesinde 
aksine bir hüküm yok ise Geçici Kabul ile Kati Kabul 
arasında geçen süreyi anlatır. Bu süre on iki aydan az 
olamaz. Ancak, İdarenin (İhale M akamıma) sözleşmelerde 
belirttiği durumlarda teminat müddeti 6 (altı) ay da olabilir. 
Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen süre içerisinde,
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bu tüzüğün Altıncı Kısımda belirtilen ‘Yüklenicinin Balam  
ve Düzeltme Sorumlulukları’ geçerli olacaktır.

(C)Kati kabul için belirlenen tarihte, Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, 
‘Kati K abul H eyeti’ oluşturularak kati kabuldeki esas ve usullerle ilgili kati 
kabul yapılır. Teknik Daire tarafından işin konusu ile ilgili Kontrol Heyeti 
olarak tanım lanan mühendisler, mimarlar, iç mim arlar ve teknisyenleri 
tem sil eden m eslek disiplinlerinden gerekli sayıda personel 
görevlendirilerek “Kati Kabul Heyetini” oluşturulur. Teknik Daire m üdürü 
tarafından görevlendirilen Kati Kabul Heyeti üyelerinden en az birisi mimar 
veya m ühendis olmalıdır. Kati Kabul Heyeti, Teknik Daireden en az iki kişi 
ve İdareyi (İhale M akamım) temsilen görevlendirilen ldşi veya kişilerin ve 
taraf olarak Y üklenici ve/veya vekilinin katılım ıyla oluşturulur.
(D)Kati kabul için belirlenen tarihten, on iş günü içerisinde Yüklenicinin 
yazılı m üracaatı olmaması halinde, Kati Kabul Heyeti Yükleniciye yazılı b ir 
uyarıda bulunur. Bu yazılı uyanda Kati Kabul Heyeti, beş iş günü içerisinde 
Yüklenicinin söz konusu iş için kati kabul yazısm ı yazmasını ister. Kati 
Kabul Heyeti, Yükleniciye yaptığı yazılı bildirim  üzerine Yüklenici beş iş 
günü sonunda hala daha kati kabul için yazılı başvuru yapmazsa, 
Yüklenicinin tem inatına el konulur. Bu durum  rieticesinde Kati Kabul 
Heyeti yazılı olarak İdareye (İhale M akamına) ve M erkezi İhale 
Kom isyonuna bilgi verir. Bu çerçevede. Yüklenici, K riter değerlendirme 
tablosunda İş Bitirm e kalemi altmda iki sene boyunca Merkezi İhale 
Kom isyonunun uygun gördüğü eksi puanı alacaktır.
(E)Geçici ve kati kabuller arasında, Yüklenici tarafından yapılması gereken, 
sürekli bakım  niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı 
Kati K abul Heyeti tarafından yerinde incelenerek tespit olunur.
(F)Devam lı balam  konusunda Yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yok 
ise Kati K abul Heyeti, geçici kabul şuasında iyi durumda ve kabule elverişli 
olduğu tespit edilmiş olan işlerde ‘Tem inat Süresince’ kullanılm a 
sonucunda m eydana gelen doğal aşınma ve eskim eden doğan durumlar 
halicinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasmdan 
kaynaklanabilecek herhangi bir bozulduğun ve/veya geçici kabulden sonra 
ortaya çıkan b ir kusurun olup olmadığım inceler.
(G)Tem inat süresi içinde Yüklenicinin, tüm  yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olduğunu ve kendisine yüklenebilecek lcati kabulü engelleyecek bir 
kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kati kabul tutanağı düzenlenir. Bu 
süre içinde, sorum luluğu Yükleniciye ait olan bir kusur veya eksildik tespit 
edilmiş ise bu durum  da ayrıca kati kabul tutanağında belirtilir.
(H)İşin kati kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü 
engelleyen kusur ve eksiklikler Kati Kabul Heyeti tarafından bir tutanakla 
tespit edilir. Kati kabul işlemi yapılmaksızın, kusur ve eksikliklerin 
niteliğine, niceliğine, kapsamına ve kapasitesine uygun olan süre 
belirlenerek tespit edilen durum Kati Kabul Heyeti tarafından İdareye (İhale 
M akam ına) bildirilir. İdare (İhale Makamı) adına Kati Kabul Heyeti, bu 
kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen kusur ve eksikliklerin niteliğine, 
niceliğine, kapsam ına ve kapasitesine uygun olan süre içerisinde giderilmesi 
hususunu Yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin Yüklenici tarafından 
giderildiği K ati Kabul Heyeti tarafından tespit edildiğinde kati kabul işlemi 
sonuçlandırılır. Yapım işi ihalesi kapsam ında kati kabul yapılması için 
gereldi tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde kati kabul tutanağı,
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İdare (İhale M akamı), Kontrol Heyeti ve Yüklenici tarafından imzalanır. 
Kati kabul işleminden som a Yükleniciye, geçici kabul işleminden sonra 
getirdiği kesiıı teminatı iade edilir. Varsa Batılca Tem inat M ektubu serbest 
bırakılır.

A L T IN C I K IS IM  
SO R U M LU L U K LA R  V E G A R A N T İL E R

İdarenin 100. 
(İhale M akam ının) 
Sorumlulukları

(1) Bu tüzükte iş salıibi sadece “İdare (İhale M akam ı)” olarak 
adlandırılacak ve bu  da, ilgili Teknik Dairenin Kontrol ve 
İdaresi altında inşaat ve faaliyet yaptıran, sözleşmeyi 
im zalayan Bakanlık, Daire veya K urum u ifade eder. İlgili 
teknik daireler kontrollük hizm etinin yanı sıra kendisine 
verilen yetkileri aşmamak şartı ile İdare (İhale Makamı) 
adına ihale doküm anlarında İdarenin (İhale Makamının) 
yapacağı belirtilen birçok işleri, işlemleri yapar ve yürütür.

(2) İdare (İhale M akamı) yapım işlerini anahtar teslimi olmak 
üzere Yükleniciye ilıale eder. Yükleniciye ihale edilen her 
türlü yapım  işinin yapılm asında uygulanacak özel idari 
şartları belirler ve yapım işinin uygulanm asının ihale 
dokümanları ile yasa ve bu tüzük, Bayındırlık işlerinden 
sorumlu Bakanlığın hazırladığı "Yapı İşleri Genel Fenni 
Şartnamesi", "Yapını İşi Genel Şartnam esi", "Özel İdari 
Şartname", "Özel Teknik Şartnameler" ve "Sözleşme" de 
belirtilen kurallar ve gereklilikler çerçevesinde, proje, özel 
teknik şartnameler ve eklerine uygun olarak 1. inci sınıf 
işçilik ve l.iııci sınıf malzeme kullanarak yapılması 
işlemlerini yapar ve yürütür.

Kontrol 101. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işi, İdare (İhale Makamı)
Heyetinin tarafından görevlendirilen ilgili Teknik Dairenin bu tüzük
Sorumlulukları çerçevesinde tanım lanan “Kontrol H eyeti”niıı denetimi altında, ihale

doküm anlarının parçası olan tüm  projeler ile teknik şartnamelere 
uygun olarak, Yüklenici tarafindan yönetilir ve gerçekleştirilir.

Y üklenicininl02. (1) Yüklenici ve Alt Yükleniciler, işiıı fen ve sanat
Sorum lulukları kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme

kullanılm ası ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve 
ziyandan, yapının tam am ı için işe başlam a tarihinden 
itibaren kesin kabul talihine kadar sorum lu olacağı gibi, 
kati kabul onay tarihinden itibaren de 5 (beş) yıl süreyle 
müteselsilen sorumludur.

(2) Tüm  bu süreç içerisinde, malzem enin kötülüğünden, 
Kontrol Heyeti tarafından kendisine verilen talimattan, 
sözleşm e ve eklerinde bulunan hüküm ler ile yapım işinin 
fen ve sanat kurallarına uyup, uym am asından ve yapım
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YüklemcininlOS. 
Balam ve Düzeltme 
Sorumlulukları

işinin uygulanması esnasında oluşabilecek herhangi bir 
kusur ve/veya eksik işlerden dolayı, İdare (İhale Makamı) 
tarafından gerekli görülen tüm  tamirat ve düzeltmeleri, 
Yüklenici kendi hesabına derhal yapmaya mecburdur.

(1) Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kati 
kabul ve 5 (beş) yıl boyunca müteselsilen sorumlu olduğu 
tarihe kadar tamam en Yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek 
malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse 
yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, Kontrol Heyeti 
ile İdare (İhale Makamı) tarafından gerekli görülecek tüm 
onarım ve düzeltmeler ile sürekli balam işlerini kendi 
hesabına yapar. Yüklenicinin, müteselsilen sorumlu olduğu 
beş yıl içerisinde olası bir hasar ve/veya aksaklık olması 
durumunda, kullanıcı ve/veya mal sahibi, İdare (İhale 
Makamı) ve/veya ilgili Teknik Daireyi bilgilendirir. Teknik 
Dairenin Kontrol Heyeti talep üzerine yerinde teknik rapor 
hazırlar ve raporunu Teknik Daire Müdürü vasıtası ile 
eşzamanlı olarak Yüklenici ile İhale Komisyonlarına bildirir. 
Yazılı tebliğ içerisinde belirtilen süreler çerçevesinde (Bu 
süre acil durumlar dışında ihtarnamenin kendisine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren on takvim gününden az olamaz). 
Yüklenici konu işi yapmak zorundadır. Yüklenici tebliğ 
tarihinden itibaren, sorumluluğunu yirmi bir takvim günü 
süresinde yerine getirmemesi durumunda, Yasanın 13üncü 
2 ’inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Ayrıca, 
ilgili Yüklenicinin sorumluluğunu yerine getirmediği yirmi 
bir takvim günü sonunda Kriter değerlendirme tablosunda İş 
Bitirme kalemi altında beş sene boyunca M erkezi İhale 
Komisyonunun uygun gördüğü eksi puanı alacaktır. Fiilen 
başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içerisinde 
teknik gerekliliklerine göre işi bitirmediği takdirde Kontrol 
Heyeti, söz konusu onarım, düzeltme ve balam  işlerini tüm 
giderleri Yükleniciye ait olmak üzere yaptırabilir. Kontrol 
Heyeti yapılmayan bu işler için Yüklenicinin kesin 
teminatından ve/veya varsa diğer alacaklarından yeüdlidir.

(2) İdare (İhale Makamı), Yüklenicinin yaptığı işlerde kati kabul 
tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık 
gördüğü takdirde, bu  aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde 
düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine, niceliğine, 
kapsamına ve kapasitesine göre aksaklığı tespit edilen yapım 
işlerinin kati kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. 
Bu takdirde, kati kabulü ertelenmesi durumunda, Kontrol 
Heyeti, Yüklenicinin kesin teminatının tümüne, işin teknik 
raporunda belirtilen süre sonuna ve iş bitirilinceye kadar 
alıkoyar.

(3) Yapım işlerinde Yüklenicinin sorumluluğunda işi yürüten Alt 
Yüklenicilerin uygulamalarından da, yapının fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 
kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve
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Sözleşmeninl04.
Devri

SözleşmeninlOS.
Feshi

ziyandan, yapının tamamı için işe başlam a tarihinden itibaren 
kati kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kati kabul 
onay tarihinden itibaren de beş yıl süreyle Yüklenici 
mtiteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere 
göre Yüklenici ve A lt Yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.

(4) Stabilize yol, köprü, su işleri inşaatı ve tam irat işlerinde kaii 
kabul ve beş yıl boyunca müteselsilen sorumlu olduğu tarihe 
kadar sürekli bakım işleri Yüklenici tarafından yapılır. Konu 
işin sözleşmesinde özel bir madde olmadıkça bu sürekli 
bakım, ortaya çıkan kusur ile arızaların tüm  tamir 
masraflarından Yüklenici sorumludur. Diğer bütün bina 
inşaatı işlerinde kullanımdan dolayı oluşan kusurlar 
halicindeki, yapım inşaaü kusur ve arızaların düzeltilmesi 
Yükleniciye aittir. Binaların balcımı ise İdareye (İhale 
Makamına) ait olıa.

(5) Devamlı balam  konusunda Yüklenicinin herhangi bir 
yükümlülüğü yok ise Kati Kabul Heyeti, geçici kabul 
sırasmda iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit 
edilmiş olan işlerde ‘Teminat Süresince’ kullanılma 
sonucunda m eydana gelen doğal aşınma ve eskimeden doğan 
durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun 
yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir 
bozulduğun ve/veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir 
kusurun olup olmadığını inceler.

Yüklenici tarafından, hiçbir sebep ve bahane ile yapm ayı taahhüt 
edilen işin, kısmen veya tamamı İdarenin (İhale Makamının) yazılı 
onayını alınmadan hiçbir surette bir başkasına devredilemez ve/veya 
hiç bir surette A lt Yükleniciler eliyle yaptırüamaz. İhale 
dokümanlarında aksi bir kural bulunmaması durumunda, işin kısmen 
veya tamam ının devredildiği ve/veya Alt Yüklenicilere yaptırıldığı 
Kontrol Heyetince tespit edilmesi durumunda, İdare (İhale Makamı) 
tarafından İhale Komisyonlarına bildirilen Yüklenici firmalara, İhale 
Komisyonları tarafından uygun görülen ceza uygulana. Buna 
ilaveten, yapım işi başkasına devredildiği takdirde, ihtara dahi 
lüzum  görülmeden İdare (İhale M akamı) tarafından sözleşme 
feshedilir ve kesin tem inatı hâzineye gelir olarak kaydolunur.

(1) Yüklenici sözleşmede ve ihale dokumlarında belirtilen 
şartlardan herhangi birisine mücbir sebep olmaksızın 
uymadığı takdirde, İdare (İhale Makamı) ve/veya Kontrol 
Heyetinin ihtarnamesiyle kendisine ihbarname çerçevesinde 
bir süre verilir. Bu süre acil durumlar dışında ihtarnamenin 
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on takvim gününden 
az olamaz. Bu süre sözleşme süresine dahil olmadığı gibi 
gecikme tazminatına da engel değildir.

(2) Bu süre içerisinde, Yüklenici ihtarname hükümlerine 
uymazsa başka bir ihtar ve işlem yapmaya ve karar almaya 
gerek kalmaksızın İdare (İhale Makamı) sözleşmeyi
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feshetmeye yetkilidir.
(3) Sözleşme bu şeldlde feshedildiği takdirde, Yüklenicinin kesin 

teminatı;
(A) para ise doğrudan doğruya,
(B) banka mektubu ise bankadan tahsil edilerek, KKTC 

Devleti’ne gelir kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin 
teminat Yüklenicinin borcuna karşılık gelemez. Geriye 
kalan işlerin başka Yükleniciye ihalesinde bir kar ortaya 
çıkarsa, sözleşmesi feshedilen Yüklenici, bu kardan 
hiçbir şeldlde pay isteyemez. Bütün kar İdareye (İhale 
Makamına) kalır.

(4) Sözleşmenin feshinden sonra İdare (İhale Makamı) 
tarafından belirlenecek bir günde Yüklenicinin ve/veya 
vekilinin katılımı ile durum tespitine göre hesap kesme 
ödemesi yapılır. Yüldenici gelmediği veya yetkili bir veldl 
göndermediği takdirde, İdare (İhale Makamı) bu ödemeyi

. resen yapacak ve Yüklenicinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı 
olmayacaktır,

(5) Hesap kesme ödemesine göre Yüklenicinin bir alacağı 
çıkarsa, İdarenin (İhale Makamının), fesih dolayısı ile bir 
zararı olup olmadığı anlaşılmcaya kadar, bu alacak elde 
tutulur.

(6) Bundan başka inşaat ve faaliyetlerin durmaması için İdare 
(İhale Makamı), Yüklememin tesisatı, malzeme ocakları, 
ihzaratı, alet ve edevatı ile makinelerinden gerekli 
gördüklerine el koym a yetkisine sahiptir. İdare (İhale 
Makamı), uygun gördüğü alet ve edevatı satın alabilir, satm 
alması durumunda da bu tüzüğün 106’ııcı madde kuralları 
geçerli olur.

(7) Sözleşme yapıldıktan soma Yüldenici taahhüdünden 
vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre 
kısmen veya tam am en yerine getirmezse, söz konusu durum 
Kontrol Heyeti tarafından tespit edilir ve konu ilgili İdareye 
(İhale M akamına) yazı ile bildirilir.

(8) Söz konusu yazılı ihbara rağmen, aynı durum devam etmesi 
halinde sözleşme feshedilir ve Yüklenicinin kesin teminatına 
el konup, hazîneye gelir kaydedilir. Konu mahkemeye intikal 
edecek olursa Yüklenici doğacak zarar ve ziyandan sorumlu 
olacaktır. Sözleşmenin ihaleye katılan özel veya tüzel kişinin 
kusurundan dolayı feshi halinde de ayni işlemler yapılır.

(9) Yüldenici taahhüdünü gecikme ile yapması halinde, ihale 
dokümanlarında belirtilen gecikme cezasını, İdare (İhale 
Makamı) otuz takvim günü boyunca alma hakkına sahiptir. 
İdare (İhale Makamı) otuz takvim gününün sonunda 
sözleşmeyi feshetmekte ve kalan işi Yüldenici adına yaptırıp 
yaptırmamakta serbesttir. Buna ilaveten, işin niteliği, niceliği, 
kapsamı ve kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca

_ uyarı yapmaya gerek kalmaksızın, İdare (İhale Makamı), 
kesin teminatı gelir kaydedilebilecek şeldlde sözleşmeyi 
feshedebilir.
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(10) Fesih olması durumunda ihzarata konu olan ve İdare 
(İhale Makamı) tarafından ödenmiş olan tüm malzemelerin 
mülkiyeti hiçbir işleme gerek olmaksızın İdareye (İhale 
Makamına) intikal eder ve Yüklenici bunlar üzerinde hak 
iddia edemez.

(11) Sözleşmenin fesih edilmesi ile Yüklenicinin İdare 
(İhale M akamı) ile ilişkisi kesilmiş olur. Sözleşmenin fesih 
edilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu ile ilgili,
İdare (İhale M akamı) tarafından görevlendirilecek ve Teknik 
Dairenin en az İlci temsilcisi olacağı bir heyet tarafından 
Yüklenici ve/veya vekili ile birlikte yerinde tespit edilerek 
“D urum  Tespit Tutanağı” düzenlenir. Durum tespiti 
esnasında Yüklenici ve/veya vekili hazır bulunmadığı 
takdirde bu  husus tutanakta belirtilir,

(12) Sözleşmenin feshi halinde İdare (İhale Makamı) 
şantiyeye el koyar ve işi başkasına yaptırabilir. Eğer söz 
konusu iş kalan para ve teminat bedeli ile tamamlanamazsa, 
ihtiyaç duyulan miktar Yükleniciden talep edilir. İdare (İhale 
Makamı) fesih etme işleminden som a işi yemden Yasada 
belirtilen üstülerden herhangi biri ile yeniden ihale etmekte 
serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir Yükleniciye 
ihalesinden dolayı, sözleşmenin feshinden Yüklenici hiçbir 
hak iddiasında bulunamaz.

(13)Aşağıdaki durumlar, özel fesih nedenleridir;
(A) İlgili Teknik Dairenin izni olmadan işin başkasına 

devredilmesi halinde,
(B) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin iflası ya da 
ölümü halinde, (Ölüm halinde, işi sürdürmek isteyen 
varislerin 15 on beş takvim günü içinde başvurmaları 
şartı ile, işin tamamlanması varislere b ırakılabilir,)
(C)İhaleyi' kazanan özel veya tüzel kişinin hapis 

cezası ile mahkumiyeti halinde,
(D)İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin 
sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak 
derecede ağır hastalık nedeniyle taahhüdünü 
yapamayacak olması halinde, (bu durumların 
oluşundan başlamak üzere 30 otuz takvim günü 
içerisinde İdarenin (İhale Makamının) kabul edeceği 
birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam 
edebilir.)
(E)İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin ihale
şartlarına uymadığının anlaşılması halinde, ihale 
kararım  İhale Komisyonları, sözleşmeyi ise Yasa’mıı 
3 ’üncü maddesinde belirtilen ilgili Kurum ve 
Kuruluşların yasal en yüksek derecedeki amiri fesih, 
eder, 1

(14)Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi 
oluşturan kişilerden herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, 
tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir cezaya mahkum 
olması ve/veya ortaklığın dağılması sözleşmenin devamına engel



Teminat
Süresi
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değildir. Ancak, bunlardan biri İdareye (İhale Makamına) pilot veya 
koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör 
ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, 
tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir cezaya ait mahkumiyet 
veya ortakların dağılması ile pilot veya koordinatör ortağın ölümü 
hallerinde sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye 
edilir. Bu durumların oluşumunu izleyen 30 otuz takvim günü 
içerisinde, diğer ortakların teklifini, İdarenin (İhale Makamının) 
uygun görmesi halinde, teminat dahil konu iş için pilot veya 
koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi 
kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

106. (1) Yüldenici, sözleşme aşamasında, Yasa’nın 77(3) maddesinde
belirtilen süreler içerisinde geçici teminatı kesin teminata 
tamamlar veya yeni kesin teminat mektubu getirir. Bu yasa 
çerçevesinde teminat olarak geçebilecek diğer değerler 
teminat olarak saydır. Yüldenici, kesin teminat makbuzunun 
aslım veya banka teminat mektubunu İdareye (İhale 

-—  Makamına) ibraz etmek zorundadır. Yüldenici tarafından
taahhüdünde bulunan yapım işinin, ihale dokümanlarında 
belirtilen teminat süresi kadar işin niteliğine, niceliğine, 
kapsamına ve kapasitesine göre İdareye (İhale Makamına) 
kesin teminat verilir. Kesin teminat miktarı, yapılacak işin 
ihale bedelinin % 5 (yüzde beş)’inden az olamaz. Buna ek 
olarak, kesin teminatm süresi, İhale Katılımcısı tarafından 
beyan ve/veya kabul edilen ve ihalenin İhale Katılımcısı 
tarafından yapmayı taahhüt ettiği süreden az olamaz.

(2) Sözleşmede belirtilen süreyi aşacak şekilde ek işler yapılması 
halinde, yapım işi için ek süre verilmesi durumunda 
Yüldenici, kesin teminatım bankadan alacağı bir banka 
uzatma yazısı ile ek süre kadar uzatmak zorundadır. 
Yüklenici, yapacağı ek işler için ek iş miktarının toplam 
bedelinin % 5 (yüzde beş)’i kadar teminat mektubunu ayrıca 
getirmek zorundadır.

(3) Yapım işlerinin teminat süresi, konu işin sözleşmesinde aksi 
bir hüküm yok ise Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında 
geçen süreyi anlatır. Bu süre on ild aydan az olamaz. Ancak, 
İdarenin (İhale Makamının) sözleşmelerde belirttiği 
durumlarda teminat müddeti altı ay da olabilir. Sözleşmede 
aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde, teminat süresi on ild 
aydır. Teminat süresi geçici kabul tarihinden itibaren başlar.

(4) Geçici kabul yapılınca Yüklenicinin sözleşme esnasında 
getirdiği- kesin teminat Yükleniciye iade edilir. Yapım 
işlerinde, teminat süresi için, İdare (İhale Makamı) 
Yükleniciden, geçici kabul işlemlerinin ardından yapılacak 
ödemeden kati kabul yapılıncaya kadar ihale bedelinin % 5 
(yüzde beş)’i kadar teminat mektubu alır. Teminat, banka 
teminat mektubu olarak verilecekse, banka teminat mektubu 
geçici kabul talihinden itibaren on sekiz ay olarak
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Sözleşmeninl07.
Feshi
Halinde Alet ve
Edevatın İdare
(İhale Makamı)
Tarafından Satın 
Alınması

düzenlenecektir.
(5) Kati kabul süresi içerisinde kati kabulü yapılamayan yapım 

işlerinde, İdare (İhale Makamı) tarafindan Yükleniciye ait 
tem inat gelir olarak kaydedilir. Ancak, işle ilgili garanti 
süresinin olduğu durumlarda sürenin bitim tarihine kadar 
geçerli olan kesin teminat mektubu alınır.

(6) Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve 
tümünü iyi bir şeldlde korumak ve çıkabilecek kusur ve 
aksaklıkları gidermek zorundadır.

(7) Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur 
ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin 
bakım  giderleri Yükleniciye aittir.

(8) Teminat süresindeki balam ve giderler;
(A) Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımım 

yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve 
çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek 
zorundadır.

(B) Bitirilmiş yapıların İdare (İhale Makamı) tarafından 
kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan ve/veya 
Yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği 
onanm lar balcım yükümlülüğünün dışındadır.

(C) Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çılcan 
kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat 
süresince işlerin balcım giderleri Yükleniciye aittir.

(9) Bhieştirilm iş ihalelerde bedel tahsili ve sözleşme 
imzalanması işlemleri, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi 
Ayniyat ve Levazım Şubesi ile Mali İşler Şubesince 
müştereken yürütülür.

(1) Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici, İdarenin (İhale 
Makamının) yazılı iznini almaksızın iş başındaki tesis ve 
tesisatların (kurulu yardımcı alet, makine ve avadanlıkları) 
hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve iş başında mevcut 
malzeme, alet ve avadanlık ile makinelerden herhangi birini 
başka yere götürmek ve/veya satmak veyahut ta herhangi bir 
suretle şantiyede değişildik yapm a hakkına haiz değildir.

(2) Bu durumun temini için, İdarenin (İhale Makamının) gerekli 
görmesi durumunda şantiyelere el koyarak. Yüklenicinin 
tesis ve tesisatlarım (kurulu yardımcı alet, makine ve 
avadanlıkları) iş başından uzaklaştırma hakkına sahiptir. 
İdare (İlıale Makamı) adına Kontrol Heyetinin hazırlayacağı 
liste kapsamında, Yüklenici, Kontrol Heyeti tarafından tayin 
edilecek süre içerisinde söz konu tesis ve tesisatları şantiye 
alanından çıkarmaya mecburdur.

(3) İdare (İhale Makamı) bu tesis ve tesisatları (kurulu yardımcı 
alet, makine ve avadanlıkları) satın almak istediği takdirde, 
Kontrol Heyetinin göndereceği liste kapsamında İhale 
Komisyonunca tespit edilecek fiyatlar üzerinden satm almak 
hakkına sahiptir.

(4) Ancak İdare (İhale Makamı), bu tesis ve tesisatları (kurulu
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İş Sahasının 108. 
Temizliği

Çevre 109. 
Koruma

yardımcı alet, makine ve avadanlıkları) satın almak 
istemezse. Yüklenici İdare (İhale Makamı) tarafından tayin 
edilecek süre içerisinde bunları şantiyeden çıkarmaya 
mecburdur.

(1) Yüldenici tarafından, işin yürütülmesi esnasmda her türlü can 
ve mal güvenliğini tehdit eden, engelleyen her türlü 
malzeme, ekipman, vs. depolanmak zorunda ve/veya şantiye 
alaıımdan tanzim edilmek zorundadır. İşin yürütülmesi 
esnasmda aksi olduğu durumda Kontrol Heyeti Yükleniciye 
sözlü uyanda bulunur, sözlü uyarıyı yedi takvim günü 
içerisinde dikkate almaması durumunda Kontrol Heyeti 
durumu ataşman defterine kaydederek, Yükleniciye bildirilen 
durumun ortadan kaldırılması için yazılı tebligat yapar. 
Yazılı te b lig a ta  Yükleniciye bildiriminden itibaren yedi 
takvim günü içerisinde her türlü can ve mal güvenliğim tehdit 
eden engelleyen her türlü malzeme, ekipman, vs. yi 
depolamak zorundadır. Depolanmaması durumunda veya 
şantiye alanında tanzim edilmemesi durumunda Yüldenici 
hakkında Kontrol Heyeti yazı yazarak, durumu eş zamanlı 
olarak İdareye (İhale Makamına) ve Merkezi İhale 
Komisyonuna bildirir. Bu konuda İdare (İhale Makamı) 
gerekeni yapmakla yükümlüdür.

(2) Yapım işinin bitiminde iş sahası malzeme ve inşaat 
artıklarından armdmlmak zorundadır. İş sahasının 
temizliliğinin sorumluluğu tamamen Yükleniciye aittir. 
İnşaat arazisinden kaldırılmak zorunda olan inşaat atıklan 
çevreye zarar vermeyecek şekilde inşaat arazisi dışına, işin 
yapıldığı bölgenin bağlı olduğu Belediye ve/veya 
Kaymakamlıktan gerekli izinler alınarak sözü geçen 
makamların göstereceği yerlere bedeli Yükleniciye ait olmak 
üzere taşınır. Yapım işi, iş sahasının temizlenmiş hali ile 
İdareye (İhale Makamına) sözleşme gereği teslim  etmesi 
gereken zamanda Yüldenici tarafından teslim edilir. Ayrıca, 
Yüldenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan 
baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda 
Yüldenici tarafından sölcümü yapılarak bunlara ait her türlü 
malzeme atıklarım da inşaat arazisi dışına yukarıda 
bahsedilen makamlardan alınacak izinler doğrultusunda 
taşınır. İdarenin (İhale Makamının) kati kabul onayına kadar 
iş sahasına ait tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. 
Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin herhangi birini 
yapmaması veya eksik yapması durumunda Kontrol 
Heyetinin takdir edeceği bir bedel varsa Yüklenicinin hale 
edişinden, yoksa kesin teminatından kesilir veya gerekmesi 
durumunda kesin teminatına el konulur.

(1) İnşaat sahasının Yüldeniciye yer tesliminden önce işin 
niteliğine, niceliğine, kapsamına ve kapasitesine göre ‘Çevre 
Etki Değerlendirme’ (ÇED) raporu var ise bu raporun
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Yüklenicinin 110. 
Ölümü

Y  üklenicininl 11. 
İflası

gerekliliğine göre yapım işi yürütülür. ÇED raporunda çevre 
korum a ile ilgili kriterler belirtilm iş ise Yüklenici bu 
kriterlerin yerine getirilmesinden tam am en sorumludur. 
Y erine getirilmemesi durumunda Kontrol Heyeti ilgili 
Teknik Daire aracılığı ile eş zamanlı olarak İdare (İhale 
M akam ı) ve çevre işlerinden sorumlu Bakanlığa bilgi vermek 
zorundadır. İlgili bakanlılc konu ile ilgili gereklilikleri 
yapm akla yükümlüdür.

(2) ÇED raporu olmayan işlerde Kontrol Heyeti ve/veya 
Yüklenici, iş sahasında çevre korum a ile ilgili flora, fauna, 
korunm a altında olan ağaç, bitki türleri vb. gözlemleyip tespit 
ettiği takdirde, durumu ataşman defterine kaydeder ve ilgili 
Teknik Daire aracılığı ile eş zamanlı olarak İdare (İhale 
M akamı) ve çevre işlerinden sorumlu Bakanlığa bilgi vermek 
zorundadır. İlgili bakanlık konu ile ilgili gereklilikleri 
yapm akla yükümlüdür.

(1) Yüklenicinin ölümü halinde, İdare (İhale Makamı), kesin 
tem inat parasını ölen kimsenin varislerine veya ortaklarına verir. 
Bu durum vukuu bulduğunda, İdare (İhale M akamı) sözleşmeyi 
yok saym aya veya Yüklenicinin ölüm tarihinden itibaren 
Yüklenicinin varis veya ortaklarına yedi iş günü içerisinde tebliğ 
yapm aya ve konu işin varisleri veya ortakları tarafından yapılma 
talebi olması durumunda da söz konusu kişilerin, İdarenin (İhale 
M akamının) yazılı tebliğ tarihinden itibaren on beş takvim günü 
içerisinde İdareye (İhale Makamına) başvurması ve gerekli olan 
teminatı sağlam ası koşulu ile aynı işin tamam lanm ası için ölen 
kim senin varislerine veya ortaklarına bırakabilir.

(2)Ortak girişim  olması durumunda bu kısım, bu Tüzüğün 
‘Sözleşmenin F eshi’ maddesi ile birlikte okunur.

(1) Yüklenicinin iflası halinde sözleşm e bozulur. Bundan 
zarar doğarsa İdare (İhale M akamı) tem inattan bu zararı 
almaya yetkilidir.

(2) Bundan başka herhangi b ir sebeple Mahkemelerce 
Yüklenicinin işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapması 
3'asaldam rsa, sözleşmesi bozulur. B u maddede yazılı her 
ild halde de, Yüklenicinin kesin tem inat parası Hâzineye 
gelir kaydedilir.

(3) Yüklenicinin iflası halinde İdareler (İhale Makamları) 
konu işi yeniden ihale etme hakkına ve/veya Yüklenicinin 
kesin teminatı kadar işi başka birisine tamamlattırma 
hakkına sahiptir.

(4) Ortak girişim olması durumunda bu kısmı, bu Tüzüğün 
‘Sözleşmenin Feshi’ maddesi ile birlikte okunur.

A nlaşm azlık ların la . İşin yapımı ve yürütülmesi ve/veya hale ediş hesaplarının çıkarılması
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Çözüm Şekli

Gecikm e 113,
H alinde
Alınacak Cezalar

ve/veya ödenmesi aşamasında ve/veya teminat süresi ve/veya 
m üteselsilen sorum lu olduğu beş yıl içerisinde Kontrol Heyeti ile 
Yüldenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırasına göre, 
tüm  ilıale dokümanlarındaki hükümler dikkate alınmak suretiyle 
Kontrol Heyeti tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici ile 
Kontrol Heyeti ve/veya İdare (İhale M akamı) arasında çıkması 
muhtem el anlaşm azlıkların giderilmesi için ild taraün onayı ile 
Bayındırlık İşleri ile ilgili Bakanlık arabuluculuk veya hakemlik 
yapabilir. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun 
ortaya çıktığı günden başlam ak üzere beş takvim  günü içinde itiraz 
ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile Kontrol 
H eyetine başvurm ak zorundadır. K ontrol Heyeti ile birlikte İdare 
(İhale M akamı) Yüklenicinin itiraz ve şikayet sebeplerini 
değerlendirir, çözüm  bulm aya çalışır, gerekirse Bayındırlık İşleri ile 
ilgili Bakanlıktan arabuluculuk veya hakem lik talep eder. Ancak, 
yine uyuşm a olmaması durumunda da KKTC M ahkemeleri konunun 
çözümünde yetkili olacaktır. Yerel ihale olması durumunda 
anlaşm azlığın çözümü için K K TC ’nin yasal m evzuatı uygulanır.

(1) Yüldenici, yaprnı işinin anahtar teslim  şekilde 
tam am lanm asından tamam en sorum lu olur. Yapım 
işinin sözleşmede belirtilen süre içerisinde, 
sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde 
yerine getirmekten sorumludur. Force Majeure halleri 
dışında tespit edilen süre içerisinde sorumlulukların 
yerine getirilmemesi halinde, taahhüdü yerme 
getirmeyen taraf, her geçen gün hukuken ve fiilen 
ayrılabilen her parça ve/veya her kısmı için tazminat 
ödemelde yükümlüdür. B u tazm inat sözleşmede yer 
alan kıstaslara göre belirlenir. Süresi içerisinde yerine 
getirilmeyip gecikmeli.... olarak yerine getirilen 
sorumluluklardan, Yükleniciye ödeme yapılırken, 
gecikmeden dolayı ödenm esi gereken tazminat 
ödenecek m iktardan azaltılarak ödeme gerçekleştirilir. 
Ayrıca, kesin teminata da el konulabilir. Yapım işi 
süresinde bitirilmediği takdirde, gecikilen her takvim 
günü için ihale dokümanlarında belirtilen gecikme 
cezası uygulanır. Gecikme cezası, Yükleniciye 
yapılan ödemelerden kesilir. Gecikmeden dolayı 
ödenmesi gereken tazminat, söz konusu yapım işi için 
Yükleniciye ödenecek m iktardan eksiltilerek ödeme 
gerçekleştirilir. Bu cezaimi ödemelerden 
karşılanamam ası halinde, Kontrol Heyeti’ııin 
Yükleniciden ayrıca tahsil etme ve/veya teminatına el 
koyma yetkisi vardır.

(2) Yükleniciye, söz konusu işin ihale dokümanlarında 
belirtilen sürede bitirmemesi halinde Kontrol Heyeti 
tarafından işi tamam lam ası için yazılı ihtarında 
sürenin bittiğinin bildirimini yapar. İhtarda, konu işin 
süresinin bittiğinin bildirim inin yapılm asına rağmen
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••'ayfifi, ■" 'durumun devam etmesi halinde, ihale 
dokümaitilannda belirtilen gecikme cezasım, İdare 
(İhale M akamı) otuz takvim  günü boyunca alma 
hakkına sahiptir. İdare’n in  (İhale Makamı) otuz 
takvim gününün sonunda herhangi bir ihbara gerek 
olm aksızın teminata el koyup hâzineye gelir 
kaydetmeye, sözleşmeyi feshetmeye ve kalan işi 
Yüklenici adm a yaptırıp yaptırmamakta serbest 
olmaya hakkı olacalctır.Konu işin tasfiyesi KKTC 
m evzuatında belirtilen hüküm lere göre yapılır.

YEDİNCİ KISIM  
YAPIM  İŞLERİNDE M ALİ KONULAR

M ali 114. (l)îh a le  sürecinde kriter değerlendirme form unda ‘M ali ve
ve Ekonom ik Ekonom ik Durum u Gösteren Belgeler’ aşağıdakilerdir;
Durumu Gösteren (A)İhale Katılımcısının, ihaleye teklif atacağı konu işin ihale
Belgeler 114. . tarihinden önceki son üç yılın toplam ciro miktarlarını gösteren

belgeler,
(B)İhale Katılımcısının, ihaleye teklif atacağı konu işin ihale 
tarihinden önceki son üç yılındaki kar/zararlarım gösteren 
belgelerdir.
(2)Yulcarıda belirtilen belgelere dayandırılarak ciro miktarı, her 
İhale Katılımcısının üç yıllık toplam ciro m iktarının teklif edilen 
ihale bedelinin İlci katm a oram dikkate alınarak, bu tüzükteki 
belirtilen form ül kullanılarak hesaplama yapılır. Hesaplama 
neticesinde bir ve b ir’in üzerinde, netice elde eden her İhale 
Katılım cısına tam  puan verilir. B ir’in altında elde edilen neticeye 
büyületen küçüğe doğru orantılı olarak puan verilir.
(3)Bu belgelere dayandm larak İcar/zarar durumu, her İhale 
Katılımcısının son üç yıldaki kar veya zararı toplanır ve üç yıllık 
toplam ciro m iktarına bölünerek üç yıllık ‘karlılık oranı’ belirlenir. 
En yüksek karlılık oranına sahip olan İhale Katılımcısı tam puan 
alır. Karlılık oranına göre büyükten küçüğe doğru orantılı olarak 
puan verilir. Sıfırrn altında eksi değer çıkması halinde puan 
verilmez.
(4)İş ortaklığı olarak tek lif atan İhale K atiluncılann her birisi için 
yukarıda anlatılan tüm  işlemler ayrı olarak hesaplanır ve ortakların 
ortalaması puanlam aya dahi) edilir.

Teklif 115, (l)T eld if değerleri ile sözleşme değerleri, ihale dokümanlarında 
ve Ödem elerde aksi belirtilmediği sürece Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilir.
Geçerli Para Birimi

(2)Tekliflerin hazırlanm ası ve sunulması ile ilgili tüm  masraflar 
İhale Katılımcılarına aittir. İhale Katılımcısı, teklifini hazırlamak 
için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden (İhale Makamından) 
isteyemez.
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Teklif 116.
Hazırlama Giderleri 
116.

Teklif 117.
Fiyatına Dahil Olan  
Giderler

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili tüm masraflar İhale 
Katılımcılarına aittir. İhale Katılımcısı, teklifini hazırlamak için 
yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden (İhale Makamından) 
isteyemez.

(1) İhale kapsamında yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve 
harç giderleri, İhale Katılımcıları tarafından teklif edilecek 
fiyata dahil edilir.

(2) Teklif edilen ihale bedeli için alman teminat miktarlarında 
herhangi bir artış olması halinde ya da benzeri herhangi bir 
yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teldif edilen 
fiyatın bu tür artış ya da farklarını karşılayacak payı içerdiği 
kabul edilerek hesaplam alar' yapılır. İhale Katılımcısı, bu 
artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde 
bulunamaz ve İhale Katılımcılarına fiyat farla ihale 
dokümanlarında aksi belirlenmediği takdirde ödenmez.

(3) İhale Katılımcısının teklifine dahil olan diğer giderler, 
taahhüdün yerine getirilmesi gerekliliği olarak (ilave işler 
nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) ödenecek 
vergi, resim, harç ile ulaşım vb. masraflardır. İhale 
Katılımcısı tüm bu giderlerden kendisi sorumludur.
(A) Dosya Parası:thale konusu yapım işlerine ait ihale 
dokümanları içeren dosya, İhale Komisyonlarının uygun 
göreceği bir ücret karşılığı İhale Katılımcısına ilgili Teknik 
Daire tarafından verilir.
(B) İdare (İhale Makamı), dosya içerisinde bulunan ihale 
dokümanlarının kağıt nüshasına ilaveten elektronik bir 
kopyasmı katılımcı adaylarına sağlar. Ancak, ihale 
dosyasında verilen ihale dokümanlarının parçası olan 
projelerin kaydedildiği elektronik kopya, ihale 
dokümanlarında herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı gibi 
anlaşmazlıklarda da geçerli bir belge olarak kabul 
edilmeyecektir. İhale dokümanları ile elektronik kopya 
arasında herhangi bir farklılık olması halinde, ihale 
dosyasındaki kağıt nüshalar tüm  anlaşmazlıklar esnasında 
esas alınır.

Teminat 118.
Olarak Kabul
Edilecek Değerler

39/2001
59/2002

41/2001

Teminat olaralc kabul edilecek değerler aşağıda belirtildiği gibidir;
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mali işlerden sorumlu 

Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, Gelirler Hesabına 
yatırılacak çek veya para karşılığı alınacak makbuz,

(2) Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve Merkez 
Bankası Yasası altında denetlenen bankalardan alınacak 
Banka Teminat Mektubu,

(3) KKTC Merkez Bankası gözetim ve denetimindeki 
bankalardan Kont garanti yaptırılması koşuluyla, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankaları dışından alman teminat 
mektupları,

(4) İdare (İhale Makamı) tarafından uygun görülerek ilan 
edilecek diğer varlıklar.
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Teminata 119.
İlişkin Bankalardan  
Temin Edilecek
Belgeler

Geçici 120. 
Teminat

(5) Banka Tem inat M ektubu verilmesi halinde, bu mektubun 
kapsam ve şeklinin, İhale Komisyonları tarafından belirlenen 
esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu 
esaslara ve standart formlara aylaıı olarak düzenlenmiş 
tem inat mektupları geçerli kabul edilmez.

(6) Teminatlar, tem inat olarak kabul edilen diğer değerlerle 
değiştirilebilir.

(7) Her ne suretle olursa olsun, İdare (İhale M akamı) tarafından 
alman teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.

(1) Geçici tem inat mektubu (sözleşme aşamasından önce teklif 
vermek için alman tem inat mektubu)

(2) Kesin teminat mektubu (sözleşme aşamasında ve geçici 
kabulden sonra olmak üzere 2 kez alman tem inat mektubu)

(3) İhzarat banka tem inat mektubu (sözleşmede ihzarat verilmesi 
durumunda alman banka teminat mektubu)

(4) Avans banka tem inat mektubu (sözleşmede avans verilmesi 
durumunda alm an banka teminat mektubu)

(1) Geçici tem inat mektubu belge olarak ilgili ihale dosyasında 
sunulm ak zorundadır.

(2) Geçici tem inatın miktarı, ihale katılım cıları tarafından 
aşağıdaki oranlar dikkate alınarak hesaplanır. Bu kurala 
uygun olmayan geçici teminat veren İhale Katılımcıların 
teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler 20/2016 sayılı Kamu 
İhale Yasasının -86’ıncı maddesinin 4 ’üncü fıkrasına 
dayandırılarak Bakanlar Kurulu tarafından artırıln-.

T eklif Edilen İhale Bedeli Tem inat Miktarı

0.- T L ’den büyük - 20,000.- TL’ye kadar 500.- TL

20,000.- T L ’den büyük - 50,000.- TL’ye 
kadar

1,000.- TL

50,000.- TL’den büyüle - 100,000.- TL’ye 
kadar

2,500.- TL

100,000.- TL’den büyüle - 200,000.- TL’ye 
kadar

5,000.- TL

200,000.- T L ’den büyük - 500,000.- TL’ye 
kadar

10,000.-TL

500,000.- T L ’den büyüle - 1,000,000.- 
TL’ye kadar

25,000.- TL

1,000,000.- TL’den büyüle - 2,500,000.- 50,000.- TL
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TL’ye kadar

2,500,000.- TL’den büyük - 5,000,000.- 
TL’ye kadar

100,000.-TL

5,000,000.- TL’den büyük miktarlar için 150,000.-TL

(4) Geçici teminat mektubu Merkezi İhale Komisyonu adına 
düzenlenir. Geçici teminat mektubunun aşağıda belirtilen 
hususları taşıması zorunludur:

(A) Teminat mektubu sahibi katılımcının adı-soyadı 
ve varsa ticari ünvarn açıkça yazılmalı,

(B) İhalenin kapanış tarihi, sayısı ve konusu açıkça 
yazılmalı,

(C)Para birimi açıkça belirtilmeli, teminat miktarı 
rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça 
yazılmalı ve üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunmamalı,

(D) Teminatın vadesi (başlangıç ve bitiş) tarih ve süre 
olarak açıkça yazılmalı, vade bitiş talihinin resmi 
tatil gününe rastlaması halinde, vade bitiş tarihi, 
tatil gününü izleyen ilk iş günü olıır şeklinde ibare 
taşımalı,

(E) Teminat mektubu yetkili kişilerce adı-soyadı ve 
unvanı yazılmak suretiyle imzalanmalı ve teminat 
mektubunun alındığı ilgili bankanın resmi 
mühürü ile mühürlenmelidir.

(5)lhale sonunda başarısız olan veya teklifi kabul edilmeyen ihale
katılımcısına ait geçici teminat mektubu, karar tarihinden itibaren 7
(yedi) iş günü içerisinde İhale Komisyonlarının onayı ile iade edilir.
(4) İhaleyi kazanan ihale katılımcısına, gerekli kesin teminatını 

ibraz etmesinden ve sözleşmeyi imzalamasından sonra geçici 
teminatı iade edilir.

(5) Geçici teminat mektubu, yapım işi olduğu duranlarda, ihale 
katılımcısının geçici teminatının geçerlilik süresi dolmadan 
teklifini geri çekmesi halinde iade edilmez.

(6) İhale bedelinin belirlenemediği durumlarda, geçici teminat 
miktarı İdare (İhale Malcamı) tarafindan belirlenir ve ihale 
şartnamelerinde veya ihale duyurularında belirtilir.

' (7) Geçici teminatın geçerlilik süresi, Yasanın 31. inci maddesinde 
belirtildiği gibidir. İhalenin kapanış tarihinden (bu tarih gazete 
ilanında ve Merkezi İhale Komisyonunun resmi internet 
sitesinden de görülebilir) itibaren doksan takvim günü olup 
bunun üzerindeki süreler ilıale şartnamelerinde veya ihale 
duyurularında belirtilir.

(8) İhale Katılımcısının ortak girişim olması halinde toplam geçici 
teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren 
kısımlarına verilen teldif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan 
biri veya birkaçı tarafindan karşılanır.

(9) Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen 
teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle
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Geçici 121. 
Teminatın iadesi

M alzeme 122. 
ve İşçilik Yüzd eleri

Fiyat 123.
Farla Uygulaması

değerlendirme dışı bırakılır,

(1)Yüldenicinin tek lif atması ile başlayan ve sözleşme imzalanacağı 
günil de kapsayan süreçte, Yüklenicinin ihaleye konu olan işi 
yapm aktan vazgeçmesi veya bu tüzük kapsam ında belirtilen 
sürelerde Yükleniciden kaynaklanan gecikme olması durumunda, 
ihale süreci tam am lanm am ış sayılır ve Yüklenicinin geçici teminatı 
gelir olarak kaydedilir. İdare (İhale M akamı) bu  durumu İhale 
Komisyonlarına bildirir,
(2)İhale üzerinde kalan İhale Katılımcısı hariç, karar talihinden 
itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde İhale Komisyonları tarafından 
geçici teminatları iade edilir,
(3)İhale üzerinde bnakılan  İhale Katılımcısının geçici teminatı ise 
gerelcli kesin teminatın ibrazı ve sözleşmeyi ünzalaması halinde iade 
edilir.
(4)Sözleşme yapılması esnasında, M erkezi İhale Komisyonunun 
ilgili İdareye (İhale M akamına) kararın tebliğ tarihinden itibaren beş 
iş günü içerisinde sözleşm e yapılması için çağılda bulunur, idare 
(İhale Makamı), sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, İhale Katılımcısı, on gün süreli K K TC’de faaliyet 
gösteren bir tasdik m em uru ihbarnamesi ile durumu İdareye (İhale 
M akamına) bildirm ek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu 
durumda İhale Katılım cısına geçici tem inat iade edilir ve İhale 
Katılmacısı tem inat verm ek için yaptığı belgelendirilmiş giderlerin 
ödenm esinin tüm ünü talep edebilir. Sözleşmenin geçersiz sayılması 
ile ilgili kurallar, Yasanın 84!üncii maddesi kapsamında belirtildiği 
gibidir.

M alzem e ve İşçilik ile ilgili yüzdelik oranlan ihale dokümanlarında 
belirtildiği şekildedir. M alzeme ve işçilik oranları dildcate alınarak 
yapım  işi anahtar teslim  olacak şekilde yapılır.

(1) Yapım işlerinde Fiyat Farla Uygulam ası yapılacak 
durumlarda, parasal miktar, oranlara ait kriter ve kıstaslar 
M aliye işleri ile ilgili Bakanlık tarafından bir genelge ile 
duyurulur. Tüm ihale dokümanlarında genelgede yer alan 
kriter ve kıstaslar uygulanır.

(2) İhale doküm anlarında aksi belirtilmediği takdirde Yapım İşi 
İhalelerinde fiyat farkı hesaplanmaz ve ödenmez. Fiyat farkı 
uygulaması yapılacaksa aşağıda anlatılan şartlar geçerli olur;

(3) Yüldenici, işin başlangıç talihinden sonra gerek iş süresince 
gerekse herhangi bir şeldlde uzayan süreçte taahhüt ettiği 
işin bitimine kadar “vergilere zam yapılması veya yeni 
vergiler ve resim ler konulması” gibi sebepleri ileri sürerek 
fazla para verilmesi ve süre uzatılması isteğinde bulunamaz.

(4) Yine mücbir sebepler dışında doğan gecikme süresinde 
Yüklenici fiyat farkı (malzeme, işçilik) talep edemeyeceği 
gibi:

(5) Çimento-Kireç-Kum ve Çakıl.
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(6) İnşaat demiri, Alüminyum ve diğer profil malzemeleri.
(7) Ahşap malzemeleri, cam.
(8) Tuğla, kiremit, saç levha, oluklu saç ve alüminyum saç ve 

levha malzemeleri.
(9) Karo mozaik, fayans, seramik ve halı.
(10) Boya ve dekorasyon malzemeleri.
(11) Sıhhi tesisat aııa akşam lan ve armatürleri.
(12) Elektrik malzemeleri, aksam  ve armatürleri (şalter, 

kablo, otomatik, elektrikli motor, pompalar).
(13) Isıtma-Soğutm a ana cihazları ve akşamları.
(14) İzolasyon malzemeleri, asfalt ve dolgu malzemeleri 

dışında hiçbir malzemeye herhangi bir şekilde fiyat farla 
uygulanmayacaktır.

(15) Fiyat faikı öngörülen m alzem elere^ ihale süresi 20 
(yirmi) aya kadar olanlar için sözleşm e tarihinden itibaren lA 
(dörtte bir) oranında, 20 (yirmi) ayı geçenler için ise 5 (beş) 
ayı geçmeyecek süre dahilinde fiyat farla uygulanır.

(16) Özellikli yapılar ile tam irat ve tadilat gibi işlerde fiyat 
farkı uygulaması ve avans konusundaki şartlar İdare (İhale 
Makamı) tarafından ihale dokümanlarında belirtilerek ihale 
edilir.

(17) Sözleşme tarihinden itibaren ihale süresinin lA (dörtte 
bir) ve 5 (beş) ay içinde yukarıda belirtilen fiyat farkı 
uygulanabilecek malzemelerin, fiyatlarında doğan fiyat 
farkları, şantiye alanında bulunan kullanılm amış malzeme 
bedeli oranında hesaplanarak Y ükleniciye ödeme yapılır.

(18) Fiyat farla öngörülen m alzem elerin verilen süre 
içerisinde şantiyeye getirilen kısm ına fiyat farla uygulaması 
için; sözleşme günü yukarıda belirtilen inşaat ana 
malzemesinin cins ve kalite itibarı ile satış fiyatları, 
Bayındırlık İşleri ile ilgili Bakanlık ile ortaklaşa ve ticaretle 
ilgili Bakanlığın denetimi ve onayı ile tespit edilerek 
sözleşmeye ek olarak yazılır. Sözleşme tarihinden itibaren 30 
(otuz) gün sonraki ilk ödemede bu yazılı fiyatlar dildcate 
alınır. Ayni ödeme raporuna ikinci 30 (otuz) gün sonra 
yapılacak ödemede kullanılm ak üzere o günkü fiyatlar ek 
olarak yazılır ve bu işlem malzemelere fiyat farkı öngörülen 
süre içerisindeki her ödemede tekrarlanır,

(19) Verilen bu süre içinde Yüklenici ödeme talebinde 
bulunsun veya bulunmasın, her hale ediş tarihinde durum 
tespiti yaptırm aya zorunlu olup yaptırmadığı takdirde 
Kontrol Heyetinin inşaat yerinde yaptığı tespitlere itiraz 
hakkı olmayacaktır.

(20) Bu sürenin dışında getirilen hiçbir malzemeye 
“çimentonun bir kısm ı hariç” fiyat farla uygulaması 
yapılmayacaktır.

(21) Keşfin hazırlanm asında kullanılan ahşap fiyatları 
dildcate alınarak keşif bedeline göre ahşap yüzdesi İdare 
(İhale Makamı) tarafından saptanır ve ihale dokümanlarında 
belirtilir. İhale bedelinin keşif bedeli ile oranına göre yeniden
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Avans
Verilmesi

ahşap yüzdesi tespit edilir ve sözleşmede belirtilir. İhale 
dokümanlarında belirtilen şekilde bir ve/veya birkaç ahşap 
nevinin fiyat farkı ve/veya ortalaması dikkate alınıp fiyat 
farla yüzdesi tespit edilir ve sözleşmede belirtilen ahşap 
yüzdesine uygulanır.

(22) Yapılacak işin ihale bedelinin % 40’nm  işçilik olduğu 
esas alınarak, K .K .T.C.’de uygulanmakta olan asgari ücretin 
değişmesi halinde meydana gelecek ücret farkı % 2 ’si geriye 
kalan işçilik tutarının % 90’na, iş programı dikkate alınarak 
hale edişlerle birlikte ödenir.

124. (1) Yapım işleri ihalelerinde avans verilip verilmeyeceği ihale
dokümanlarında belirtilir.

(2) Avans verilebilmesi için Yüklenicinin, avaııs miktarı kadar 
teminat göstermesi gerekir.

(3) Yapım işlerinde avans verildiği durumlarda, parasal miktar, 
oranlara ait kriter ve kıstaslar Maliye işleri ile ilgili Bakanlık 
tarafından bir genelge ile duyurulur. Tüm ihale 
dokümanlarında genelgede yer alan kriter ve kıstaslar 
uygulanır.

(4) İhale dokümanlarında ve sözleşmede avans verileceği 
belirtilmişse, işin (KDV Hariç) ihale bedeli dikkate alınarak,
Yapım İşleri Tiizüğü’ne uygun olarak madde..............'te
belirtilen şantiye kuruluşunu tamamlayan, teknik personel 
listesi ve detaylı iş program  veya programlarını (Yapım
İşleri Tüzüğü’nün madde ........ iş programlarında ifade
edildiği şekilde) en az 2 (ild) suret olarak hazırlayıp Kontrol 
Heyetinin onayı sonrasında avans bedelinin tamamını 
karşılayacak miktarda ve minimum işin süresi ve banka 
teminat mektubu karşılığında (KDV Hariç) ihale 
dokümanlarında belirtilen miktar kadar avans verilir. 
Avansın m uhtelif sebeplerle öngörülenden geç 
ödenmesinden dolayı Yüklenici, İdareden (İhale 
Makamından) hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve 
benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.

(5) Yüklenici, işin başlangıç tarihinde getirdiği avans teminat 
melctubunundald toplam tutardan,ihale sürecinin herhangi bir 
ödeme aşamasında yapılacak avans kesintisi miktarının 
toplam avans miktarından çıkartılması sonucu bulunacak 
avans tutar miktarı kadar yeni bir avans teminat mektubu 
getirmesi halinde işin başında getirdiği avans teminat 
mektubu kendisine iade edilir.

(6) Avans Kesintisi, sözleşmede belirtilen işe başlam a tarihinden 
sonraki ille ödeme raporunda kesilmeye başlanır. Avans 
kesintisi ihale dokümanlarında belirtilen sürelerde aşağıda 
belirtilen formüller kullanılarak hesaplanacak miktarlarla 
yapılan kesintilerle tamamlanır. İlk yapılacak kesinti, ilk 
yapılacak ödeme ile başlar ve söz konusu ödeme ile 
sözleşmede belirtilen işe başlama tarihi arasında yer alan
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İhzarat
Ödemesi

sürenin toplam  süreye oram ile çarpılarak yapılır.
(7) Kontrol Heyeti, iş programının aksaması veya avansın 

şartlara uygun sarf edilmemesi veya 10 (on) takvim  günü 
içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu 
yapılm am ış avansı veya bakiyesini, bu  halleri takip eden ilk 
hale edişten d e fa te n  kesmeye, bu yetm ediği veya hale edişi 
bulunm adığı takdirde avans tem inatını nakde çevirmeye her 
zam an yetkilidir.

(8) Yapılacak diğer kesintiler, kesinti yapılam am ış son ödeme 
ile kesinti yapılacak ödeme raporları arasında yer alan 
sürenin ( takvim gününün ) toplam  süreye (xx takvim 
gününe) oranı ile çarpılarak yapılır.

(9) Avans kesintilerinin tamamlanma tarihinden som a bakiye 
avans miktarı kalması durumunda, yapılacak ilk ödemede 
kalan bakiyenin tamamı kesilerek avans kesintileri 
tamamlanır.

(10) İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul 
tarihinden itibaren otuz takvim  günü içerisinde avans 
bakiyesini nakden ödemek zorundadır. B u süre sonunda 
ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı 
nakde çevrilerek mahsup edilir.

(11) A vanslar hiçbir suretle başkalarına tem lik edilemez. 
Avans tem inatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.

îşe başlama tarihi ~ ilk avans kesintisi yapılacak ilk
ödeme rapora tarihî avans

-------------------------------------------------------------  X avans miktarı « KESİNTİ MİKTARI
xx (xx ) takvim günü Ç ihale bedelinin % 20’si) militan

(KDV Hariç)

avans kesintisi yapılmış avans kesintisi yapılacak
son ödeme rapora tarihi — Ödeme raporu tarihi avans
---------------------------- -----------------„--------------  x  avans miktarı = kesinti

xxx (xx) takvim günü ( ihale bedelinin % 20'si) miktarı
(KDV Hariç)

125. (1) Yapım işleri ihalelerinde ilızarat verilip verilmeyeceği ihale
doküm anlarında belirtilir.

(2) İhzarat ödem esinin yapılabilmesi için Y üklenicinin, ihzarat 
ödem esinin m iktarı kadar teminat gösterm esi gerekir.

(3) Yapım işlerinde ihzarat ödemesi verildiği durumlarda, 
parasal m iktar, oranlara ait kriter ve kıstaslar M aliye işleri ile 
ilgili Bakanlık tarafından bir genelge ile duyurulur. Tüm 
ihale doküm anlarında genelgede yer alan kriter ve kıstaslar 
uygulanır.

(4) İhzaratm  m iktarının belirlenip ödem e yapılm ası amacı ile 
hale ediş raporlarına eklenebilmesi için, ihzarat 
malzem elerinin işin bünyesine girecek esas malzemeden 
olması gerekmektedir. Özel İdari şartnam elerde aksine bir 
hüküm  yoksa, işbaşına getirilmemiş ve/veya depolanmamış 
ihzaratm  bedeli ödenmez. Yüklenici ihzarat verilecek 
malzem elerin özelliklerine göre K ontrol H eyeti ve İdarenin 
(İhale M akamının) kabul edip onay vereceği tam am en kapalı
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Ödeme
Şartlan

39/2001
59/2002

41/2001

depolam a alanları sağlayacaktır. Depo alanlarının güvenliği 
ve güvenirliliği Yüklenici sorumluğunda olacak ve Yüklenici 
tarafından sağlanacaktır.

(5) îlızarat ödemelerinde, şantiyede bulunan ve/veya depolanan 
ihzarata girebilecek malzemelere ait, keşfin hazırlandığı 
tarihteki Bayındırlık işleri ile ilgili Bakanlığın Birim 
Fiyatları dikkate alın ır . îhzarat ödemeleri ihale bedelinin 
keşif bedeli ile oranına göre hesaplanılarak (lanın  oram 
katsayısı) hesaplanır ve hesaplanan değerinin % 80’i olarak 
ödenir. Kapı, pencere, dolap, korkuluk, mozaik, v.s. gibi işler 
Yüklenicinin kendi atölyelerinde haznlanacaksa bu 
m alzemelere ödenecek ihzarat miktarı ihzarat bedelinin % 
50’si kadarı olur. îhzarat ödemleri, en yalan tarihteki hak 
ediş raporu ile yapılır.

(6) İhzarata konu olan ve İdare (İhale Makamı) tarafından 
ödenmiş tüm  malzemenin mülkiyeti hiç bir işleme gerek 
olm aksızın İdareye (İhale M akamına) intikal eder ve 
Yüklenici bunlar üzerinde hiç bir hale iddia edemez. Bedeli 
ödenmiş ihzarat malzemesi, ancak Kontrol Heyetinin yazılı 
onayı ile şantiyeden çıkarılabilir.

(7) Yapım  işlerinde M aliye işleri ile ilgili Bakanlığının nakit 
pozisyonunun uygunluğu ve projenin ihtiyacına göre, bazı 
durumlarda' ihzarata yönelik ödem e yapılabilecektir. Bu tip 
işlem de Yüklenicinin malzemeyi depolaması, İdarenin (İhale 
M akamının) adına sigorta yaptırması ve malzemenin fatura 
ve ödediği meblağa ait m akbuz bedelinin tümünü 
karşılayacak şekilde, kesin tem inat m ektubu ve/veya banka 
tem inat mektubu sunması gerekecektir.

(8) Herhangi bir ödeme için ödemeye yeni giren imalatların 
tutarı, ihzarat kalemlerindeki eğer varsa eksilen ihzarat 
m alzem elerinin tutarım karşılayamam ası halinde hak ediş 
ödemesi yapılmaz.

(9) İhale m üddetinin bitiminden en fazla üç ay önce, ihzarat 
ödem esi yapılmaz. Son üç ay içerisinde ihzarat kapsamında 
hiçbir malzeme kalmayacaktır.

126. (1) A ra ödem eler için hazırlanan ödem e raporları, Yüklenicinin
yazılı talebi üzerine işin başlam a tarihinden birer ay aralıkla 
K ontrol Heyeti tarafından düzenlenir ve İdarenin (İhale 
M akamının) onayından som a Yükleniciye ödenir.

(2) Kontrol Heyetinin ödemeyi imzaladığı tarihten itibaren otuz 
takvim  günü içinde Yükleniciye ödemenin yapılmış olması 
gerekir. Aksi takdirde, Yüklenici geç alınmış bir ödemeden 
dolayı gecikme mazereti lcazamr.

(3) Yüklenicinin talep etmesi durumunda, Yüklenici adına (şahıs 
ve tüzel kişilik adına) açılmış, Bankalar Yasası altında 
kurulup faaliyet gösteren ve M erkez Bankası Yasası altmda 
denetlenen bankalardan, Hazine ve M uhasebe Dairesine 
bildirdiği banka veya bankalardaki belirtilen hesap numarası
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olması şartıyla, Yüklenici ödemesinden önce, ödemeyi 
geciktirmeyecek şekilde belirleyeceği hesap numarası veya 
numaralarım  ödem eyi hazırlayan ilgili Teknik Daireye 
zam anında bildirm ek zorundadır. M aliye ile ilgili Bakanlık 
tarafından Yükleniciye ait ödemeler hesap numarasını veya 
numaralarım taahhüt edilen sure içerisinde yapılır,

Ödemeler 127. (l)A ra  Ödemeler
(A) Yüklenicinin yaptığı inşaat ve faaliyet ile ihzarattan doğan 

alacakları ara ödem elerle hale edişlerle tespit edilerek, 
sözleşme hüküm lerini dildeate alarak ara ödem e düzenlenir 
ve yapılır.

(B) Birim fiyat usulü ile yaptırılan işlerde, sözleşm enin imza 
edildiği ayı takip eden aydan itibaren Yüklenicinin yazılı 
talebi üzerine, otuz takvim günü aralarla ödem e hazırlanır. 
Ödemelerle ilgili özel koşullanıl olması durumunda, 
ödemelerden sorum lu yetkili bakanlık koşullan belirler.

(C) Ödeme yapm ak için Yüklenici ve/veya yetkili vekilinin 
mevcudiyetinde, işe başlandığı tarihten itibaren 
gerçekleştirilen inşaat ve faaliyet ile ihzarat miktarları, 
Kontrol Heyeti tarafından tespit edilir, hesaplanan ve 
karşılıklı onaylanan miktarlar için de ödemeye başlanılır, 
îhzaratm  ödem elere aktarılabilmesi için, söz konusu 
verilecek ihzarat maddeleri, inşaatın esasma dahil olacak 
m alzemeden olması.gerekm ektedir. İskele, kalıp ve patlayıcı 
maddeler gibi inşaat ve faaliyet aracılığıyla ocaklarda 
hazırlanmış fakat, henüz iş başına taşınmamış malzeme, 
ihzarat olarak ödem elere aktarılmaz.

(D )H er türlü ihzarat ödem esi ‘İhzarat Banka Tem inat M ektubu’ 
karşılığı yapılır,

(E) Yüklenici ara ödem elere itiraz ederse, itirazının neler 
olduğunu ve dayandığı sebepleri, ödemeye ekleyeceği 
belgelerde ta rif eder ve “ekte yazılı itirazı kayıtlarla” 
diyerek ödem eyi imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, 
Yüklenici ödemeyi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Yüklenici 

. ödemeyi zam anında talep etmemiş olursa, ödem ede meydana
gelecek gecikmeden dolayı, hiçbir şikayet ve talepte 
bulunamaz.

(F) Her ödemeden, bir önceki ödemenin toplam m iktarı eksiltilir. 
Geriye kalan miktardan, Yüklenicinin Kontrol Heyeti 
tarafından belirlenen eksiltme tenzilatı (varsa) ve/veya para 
cezası varsa, bu tutar Yüklenicinin hale ediş miktarından 
çıkarılır. Ödem enin düzenlendiği tarihinden itibaren otuz 
takvim günü içinde Yükleniciye ödeme yapılır. Aksi takdirde 
Yüklenici geç alınmış ödemeden dolayı, gecikme mazereti 
kazanır.

(G) Yüklenici ve/veya yetkili vekili, Kontrol Heyeti tarafından 
belirlenen günde ödemenin tespitinde bulunmazsa, Kontrol 
Heyeti ölçüleri resen yaparak ödemeyi düzenleyecek ve 
Yüklenicinin bu konuda hiçbir itirazı olmayacaktır.
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(H) Yüklenici, aylık  ödem elerin düzenlenm esi ve hakedişlerin 

hazırlanm asına ait işler ile diğer tesviye işleri ile temel veya 
güzergahın zem ine tatbiki, K ontrol Heyetince arazi üzerinde 
yapılacak işler esnasında, alet taşım ak ve/veya yardım da 
bulunm ak üzere K ontrol Heyetinin gerekli gördüğü miktarda 
işçiyi K ontrol H eyetinin emrine bedelsiz verecektir.

(İ) Toplam bedel üzerinden anahtar teslim  olarak yaptırılan 
işlere ait ödem eler aynı esaslar dahilinde yapıhr. 
Ödemelerde, m aliyeti başta yapılan k eş if  tarihindeki birim 
fiyatlar esas alınarak ilgili Telaıik D airenin belirlediği birim 
fiyatlar esas alınır.

(.T) Yükleniciye ödem e yapılırken sözleşm eye ek yapılan son 
metraj listesi kullan ılır. Bu listedeki ödenecek miktarlar, son 
metraj listesindeki tutarlar, sözleşm enin yapıldığı tarihteki 
KK TC Bayındırlık İşleri ile ilgili Bakanlığın b irim  fiyatları 
ve analizleri ile kırım  kat sayısı oranının çarpılarak hale ediş 
raporlarına yazılır.

(2)İlave İşlerdeki Ödem eler
(A) Sözleşm e kapsam ında yapılm ası gereken yapım işine 

ilaveten, ek  iş (ilave) yapılm ası söz konusu olan 
durum larda, Yükleniciye yaptığı ek işler karşılığında bu 
Tüzük kapsam ında belirtilen kurallar çerçevesinde 
ödem eler yapılır. Sözleşmede belirtilen süreyi aşacak 
şekilde ek işler yapılacaksa ve yapım  işi için ek süre 
verilecekse Yüklenici, ilave işleri için bankadan alacağı 
bir banka uzatm a yazısı ile ek süre kadar teminatım 
uzatm ak zorundadır. Yüklenici, yapacağı ek işler için ek 
iş m iktarının toplam  bedelinin % 5 (yüzde beş)’i kadar 
tem inat m ektubunu ayrıca getirm ek zorundadır.

(B) İlave işler yaptırılması halinde, konu ile ilgili Teknik 
D airelerin bağlı bulunduğu Bakanlıklar tarafından 
yayınlanan inşaat türlerine göre m etrekare b irim  fiyatları 
ve/ve ya im alat çeşidine göre b irim  fiyatları ve/veya 
inşaat birim  fiyatlarına esas alm an işçilik ve gereç rayiç 
cetvelleri kullanılır.

(C) Y aptırılacak olan ilave işlerin m aliyeti, keşif raporunun 
hazırlandığı tarihteki birim  fiyatlar esas alınmak 
koşuluyla sözleşm e değerinin % 20 (yüzde yirmi)siııden 
fazla olamaz. İhale bedelinin % 20 (yüzde yirmi)si kadar 
artan veya azalan miktardaki işler K ontrol Heyeti 
tarafından hesaplanır. İdare (İhale M akam ı) tarafından 
söz konusu iş/işler ile ilgili yazılı onay belgesi Kontrol 
Heyetine sunulur som asında ek işler yaptırılır. Konu 
hakkında İdare (İhale M akamı) tarafindan M erkezi İhale 
K om isyonuna yazılı olarak bilgi verilir.

(D) İşin niteliğine, niceliğine, kapsam ına ve kapasitesine 
göre % 20 (yüzde yirm i)’n in  üzerinde ek iş yapılması 
durum unda Bakanlar K urulu Kararı gerekmektedir. 
Bakanlar K urulu Kararı gerektiren işler için ayrı bir
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sözleşme imzalanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan 
ek işlerde ise kırım oranı katsayısı dikkate alınmaz.
Ancak, % 20 (yüzde yirmi) üzeri artan işlerde Bakanlar
Kurulu konu ile ilgili durumlarda ilgili Teknik Daireden 
yazılı görüş, teknik rapor vs. alarak karar üretebilir.

(E) İnşaat işlerinde sözleşme bedeli halicinde artan veya 
azalan yapım işi yaptırılması gerekli olması halinde, 
Kontrol Heyeti ile Yüldenici, yapılan işlerin miktarı 
konusunda anlaşarak tespit eder. İld taraf arasında
anlaşılarak yapılacak artan veya azalan işler ile ilgili
ödemelerde, firm a ve/veya özel veya tüzel kişilerin söz 
konusu ihalede kullandığı ‘Kırım  Oranı Katsayısı’ 
dikkate alınır. Yapılacak artan veya azalan iş için ek işin 
keşif özetlerinde belirtilen toplam bedel, kırım katsayısı 
ile çarpılarak firmaya ödeme yapılır.

Kırını Katsayısı = İhale Bedeli (Teldif Bedeli)/ 
K eşif Bedeli

Kırım Katsayısı, İhale Bedelinin (Teldif Bedelinin) 
söz konusu yapım işine ait K eşif Bedeline 
bölünmesi ile hesaplanacaktır.

Kırım Katsayısı, yapım işine ait artan veya azalan 
işin keşif özetlerindeld iş kalemleri ile çarpılarak, 
söz konusu yapım işini yapacak firmanın (özel 
veya tüzel kişiler) yapacağı artan veya azalan 
işlerinin ödeme miktarlarının tespitinde 
kullanılacaktır.

(11) Sözleşme değerinin %20 sinden fazla olmayan 
eldşlerde, artma veya eksiltme durumlarında Yasanın 
24.(1)(F) Bendinde belirtilen hükümler uygulanır. 
Yükleniciye ödenecek miktar, ek iş metraj listesi ile 
sözleşmenin yapıldığı tarihteld KKTC Bayındırlık İşleri ile 
ilgili Bakanlığın birim fiyatları ve analizlerinin kırım kat 
sayısı oram ile çarpılması sonucunda hale ediş raporları 
hazırlanır.

(3)ICati Ö dem ece Hesap Uyumlaştırılması
(A) Bütün işlerin tamamlanması ve geçici kabul işlemlerinin 

yapılmasından som a Kontrol Heyeti Yüldenici ile karşılıklı 
olarak kati ödemesinin düzenlenmesine ve buna yönelik 
hesapların yapılm asına ve sözleşme gereğince yapılan inşaat 
ve faaliyetlerin hesaplarının düzenlenmesine başlar. Bu 
hesaplar yapıldığı sürece hesapların yapıldığı yerde 
Yüldenici ve/veya yetkili vekili bulunmaya mecburdur.
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Yüklenicinin hesaplarının uyumlaştırılması aşamasında, kati 
ödemede gösterilen miktarlar esas olacak ve bunlarla birlikte 
ara ödemelerdeki rakamlar arasındaki farklar dikkate 
alınmayacaktır.

(B )K ati ödemenin hazırlanması sırasında, Yüklenici ve/veya 
yetkili vekili hazır bulunmadığı takdirde, Kontrol Heyeti, 
ödemeyi resen hazırlayacak ve Yükleniciye karan yazılı 
olarak bildirecektir.

(C) Birim  fiyat usulü ile ihale edilmiş işlerde, kati ödeme 
titizlilde hazırlanacakta. Metraj her imalat için ayrı ve 
ayrıntılı bir şekilde, iki nüsha olarak ilgili Teknik Daire 
tarafından standart formlar şeldinde hazırlanacaktır. Bu 
nüshaların hatasız olarak düzenlenmesi için gerekli kontrol, 
ilgili Teknik Dairenin sorumlulan tarafından titizlilde 
kontrol edilecektir.

(D) Kati ödemeye ilişkin tüm evraklar Yüklenici tarafından 
ancak ilgili Teknik Dairede

(E) Hesap uyumlaştırılması esnasmda yapılan hesap kesme 
işlemlerinde, toplam inşaat bedelinden, inşaat esnasmda 
yapılan ara ödemelerle verilen toplam ödeme m i İdari an 
çıkarılır, varsa Kontrol Heyeti tarafından belirlenen eksiltme 
tenzilatı ve/veya para cezası çıkarılır ve geriye kalan miktar 
kati ödeme olarak Yükleniciye ödenir. Ödemenin 
düzenlendiği tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü 
içinde Yükleniciye ödeme yapılır. Aksi takdirde Yüklenici 
geç alınmış ödemeden dolayı, gecikme mazereti kazanır.

(F) Teminat süresi içinde Yüklenicinin, tüm  yükümlülüklerini 
yerine getirmiş olduğunu ve kendisine yüklenebilecek kati 
kabulü engelleyecek bir kusur ve eksildik görülmediği 
takdirde kati kabul tutanağı düzenlenir. Bu süre içinde, 
sorumluluğu Yükleniciye ait olan bir kusur veya eksildik 
tespit edilmiş ise bu dunım da ayrıca kati kabul tutanağında 
belirtilir.

(G)İşin kati kabulüne engel herhangi bir durum g ö rü ld ü p  
takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler Kati Kabul 
Heyeti -tarafından bir tutanakla tespit edilir. Kati kabul işlemi 
yapılmaksızın, kusur ve eksikliklerin niteliğine, niceliğine, 
kapsamına ve kapasitesine uygun olan süre belirlenerek 
tespit edilen durum Kati Kabul Heyeti tarafından İdareye 
(İhale Makamına) bildirilir. İdare (İhale Makamı) adına Kati 
Kabul Heyeti, bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen 
kusur ve eksikliklerin niteliğine, niceliğine, kapsamına ve 
kapasitesine uygun olan süre içerisinde giderilmesi hususunu 
Yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin Yüklenici 
tarafından giderildiği Kati Kabul Heyeti tarafından tespit 
edildiğinde kati kabul işlemi sonuçlandırılır.

(H) Yüklenicinin son ödemesi de kati kabul işleminden sonra 
İdare (İhale Makamına) tarafından tanzim  edilerek inşaatla 
ilişkisi kesilir ve teminatı kendisine iade edilir. Varsa Banka 
Teminat M ektubu serbest bırakılır.
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(4) Eksik İşler Ödemesi
İta Amiri, kati ödeme ve hesap uyumlaştırılması aşamasında
Yükleniciye, işin niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesi göre
ödenm esi gereken para kalmış ise bu parayı teminat süresi içerisinde 
(en çok on aya kadar) öder. Bu işlemler eksik işler ödemesi altında 
çözümlendirilir.

Yüklenicinin, iflası ve ölümü halindeki ödemelerin durumu bıı 
Tüzüğün 6’ıncı (Altıncı) Kısmında belirtilen kurallar çerçevesinde 
yapılır.

(1) İhale, Anahtar teslim sözleşme şekli ile yapılmışsa 
ödemelerde, eksik ve fazla işlerin hesaplanmasında 
Bayındırlık İşleri ile ilgili Bakanlığa bağlı ilgili 
kuruluşun sözleşme imzalandığı tarihteki birim 
fiyatları uygulanır.

(2) İhale, birim fiyatların Yüklenici tarafından teklif 
edilmesi şekli ile yapılmışsa, ödemelerde, eksik ve 
fazla işlerin hesaplanmasında bu birim fiyatlar esas 
alınır. Herhangi bir sebep ile işin bütününde bir 
eksiltme yapılmışsa söz konusu eksiltme oranında 
birim fiyatlar eksiltilir.

(3) İhale şekli hangi usul ile yapılmış olursa olsun birim 
fiyatı önceden tesbit edilmemiş olan imalatlar için 
“Yapı İşleri Büyük Fiyat Analizi” esas alınarak işin 
yapıldığı zamanla işçilik ve malzeme ücretleri ile 
fiyatlar Kontrol Heyetince hesaplanır ve İhale 
Komisyonunun onayından sonra ödenir.

(4) Sözleşmeye ek yapılan birim fiyat cetvelinde herhangi 
bir inşaat ve işçilik için fiyat gösterilmiş olması 
Yükleniciye mutlaka o miktarda inşaat ve faaliyet 
yapmak hakkını vermez.

(5) Herhangi bir fiyat hususunda Yüklenici ile 
anlaşmazlık yaşanırsa, Yüklenici bu anlaşmazlıkların 
çözümünü beklemeden Kontrol Heyeti tarafından 
belirlenen fiyat uygulanmak şartıyle inşaat ve 
faaliyete devam etmeye mecburdur.

(6) Fiyatı belli olmayıp ayrıca bir Yükleniciye 
yaptırılması mümkün olan inşaat ve faaliyetin İdare 
(İhale Makamı) istediği takdirde, başkasına yaptırmak 
hakkını saldı tutar. Bu uygulamadan dolayı Yüldenici 
hiçbir talepte bulunamaz.

Gecikme 129. Yüldenici yapım işi ihalesi kapsamında taahhüt ettiği işleri sözleşme
Halinde Alınacak ve ihale dokümanlarında belirtilen süre içerisinde tamamlamazsa
C ezalar geciktiği her gün için ihale dokümanlarında belirtilen para cezasım

ödemelde yükümlüdür. Söz konusu para cezası ödemesi Kontrol 
Heyeti tarafından geçici kabul işleminden sonra hazırlanan geçici 
kabul ödemede Yüklenicinin alacağı hale ediş ödemesinden tahsil 
edilir. Para Cezasının ödemelerden karşılanamaması halinde, 
Kontrol Heyetinin Yüldenici firmadan ayrıca tahsil etme ve/veya 
tem inatına el koyma yetkisi vardn.

Birim 128.
Fiyatlar ve Fiyatı 

Belli Olmayan
Yapım İşleri
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Gümrük 130.
M uafiyeti

Anlaşılm ayan 131. 
Hususlar

H ükm ü 132.
Bulunm ayan Haller

Yürütm e 133.
Yetldsi

Y apım  işi ile ilgili gümrük muafiyetinin verilip verilmeyeceğini 
ilgili Teknik D aire karar verir ve bu hususu yüklenicinin 
imzalayacağı sözleşm enin özel koşullar kısm ında belirtilir. Gümrük 
m uafiyetinin verilm esi durumunda maliye işlerinden sorumlu 
Bakanlık altında, Gümrük ve Rüsumat Dairelerinin hazırladığı 
‘K am u Hizm etinde K ullanılacak Eşya İçin Gümrük Resminden 
M uafiyet B elgesi’ Form a (G.6G) düzenlenerek gümrük muafiyeti 
verilir. Bu belge üzerinde kam u hizmetinde kullanılacak eşya için 
onay veren ilgili Teknik Dairenin Bakanın imzası ile Gümrük 
M üdürlüğünü bağlı olduğu ilgili Bakanın im zası ve Gümrük 
D airesinin M üdürünün imzası bulunur. 3üçlü im za ile gümrük 
m uafiyeti verilm iş olur.

D O K U ZUNCU KISIM  
SON KURALLAR

‘İhale doküm anlarında anlaşılmayan konular’ ve ‘ihale 
doküm anlarında tüzük  kurallarına ayları hususların bulunması 
halinde Yapım  İşleri Tüzüğü geçerlidir,
İhale doküm anlarında hüküm  bulunmayan hallerde ilgisine göre 
Yapım  İşleri Tüzüğünün hüküm leri uygulamr.

Bu Tüzük, Bayındırlık işleri ile görevli Bakanlık tarafından 
yürütülür.

Yürürlüğe 134. 
Giriş

B u Tüzük, Resm i Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girer.
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K A M U  İH A L E  YASASI

(20/2016 Sayılı Yasa)

M adde 86 A ltında Yapılan Tüzük

Kuzey K ıbrıs Türle Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86’m cı maddesinin
( l ) ’inci fıkrasının (B) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

K ısa İsim  1. Bu Tüzük, H izm et A lım larm da M im ari ve M ühend islik
P ro je le r ile B u K apsam da Y ap ılacak  Y arışm a la rın  E sas ve 
U sulleri T üzüğü  olarak isimlendirilir.

B İR İN C İ K IS IM  
G enel K u ra lla r

Bu Tüzükte m etin başka türlü gerektirmedikçe;
E şik  değer: Yarışma şekillerine ilişkin hüküm lerin
uygulanm asında kullanılm ak üzere, Kam u İhale Yasasının 15’inci 
m addesinde hizm et alımları için belirlenen parasal lim iti anlatır. 
K olokyum : Yarışm ayla ilgili sonuçların tartışıldığı bilim sel 
toplantıyı anlatır.
Y arışm a: M im arlık, peyzaj mimarlığı, m ühendislik, kentsel 
tasarım projeleri, şehir ve bölge planlam a ve güzel sanat eserleri ile 
ilgili bir konunun gerçekleştirilmesi için gerekli fikrin, tasarının, 
projenin, planın veya eserin bu Tüzük kurallarına göre çoklu 
katılıma açık ve oluşturulacak bir jü ri tarafından seçilm esi 
amacıyla yapılacak organizasyonu anlatır.
“Y asa” ; K am u İhale Yasasını anlatır.

Bu Tüzüğün amacı, Yasa kapsamındaki idarelerin, m im arlık , 
peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şe h ir  ve 
bölge planlam a ve güzel sanat eserleri ile ilgili b ir p la n  veya 
tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları 
yarışm alara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

İK İN C İ K ISIM  
Y arışm a la rın  H edefleri, Şekilleri ve T ü rle ri

Y a rışm a la rın  4. (1) Yarışmaların hedefi, kam u yararı esas alınarak:
H edefi (A) A it olduğu konu özelinde; kültür, sanat, bilim  v e  çevre

değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok sayıda 
seçenekten en ekonomik, en işlevsel ve yen ilikç i 
çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin sap tanm asına ve 
güzel sanatların teşvikine,

(B) Bu Tüzük kapsamına giren mesleklerin gelişmesinde, etik 
değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü 
kazanmalarına 

uygun ortamı sağlamaktır.

Tefsir

20/2016

20/2016

A m aç
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Y a rışm a la rın
D eğerin in
B elirlenm esi

Y arışm a  
Şekilleri

Y arışm a Türleri 7

(1) Tasarım yarışm alarının değerlerinin belirlenmesinde:
(A) Bir hizm et sözleşm esinin yapılm asıyla sonuçlanacak usul 

kapsam ında yapılan yarışm alarda; sözleşm e konusu 
hizm etin yaklaşık maliyeti,

(B) Bir hizm et sözleşm esinin yapılm asıyla sonuçlanm ayacak 
usul kapsam ında yapılacak ödüllü tasarım  yarışmalarında; 
tüm yarışm a ödülleri ve tasarım  yarışm asına katılan 
katılım cılara ödenebilecek diğer giderler,

esas alınır.

(1) U luslararası Yarışmalar: U luslararası yarışm alar, yabancı ülke 
vatandaşlarının da katılabileceği yarışmalardır.
Y arışm a değeri, K am u İhale Yasasının 15 ’inci m addesinde hizm et 
alın ılan  için belirlenen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan 
yarışm alar, uluslararası yarışm a şeklinde düzenlenir. Y arışm a 
değeri, anılan eşilc değerlerin altında olan yarışm alar, idarelerce 
gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzenlenebilir.

. (2) Ulusal Yarışmalar: Bu Tüzüğün 15’ inci m addesinde sayılan 
şartlara sahip olanların girebileceği şekilde serbest veya ön seçim li 
ve tek kadem eli veya iki kadem eli olarak yapılırlar.

(A) Serbest Ulusal Yarışmalar: Bu Tüzük ve yarışm a 
şartnam esinde öngörülen koşullan yerine getirmek kayd ıy la  tüm 
katılım cılara açık olan yarışmalardır.

(B) Ön Seçimli Ulusal Yarışmalar: İdarenin önerisi ve jü rin in  
gerekli bulm ası durumunda, çok özel uzm anlık veya deneyim  
gerektiren konularda, ilanla duyurulacak ön seçim ö lçütlerine göre 
yapılacak değerlendirmede seçileceklerin katılabileceği 
yarışm alardır.

(1) M im arlık yarışmaları: İnsanların yaşamım kolaylaştırm ak ve 
çeşitli eylem lerini sürdürebilmeleri için gerekli yapı v e y a  yapı 
topluluklarının, iç ve dış m ekânların estetik ve işlevsel 
gereksinim lerini teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak, 
bilim , çevre, kültür ve sanat değerlerini geliştiren ve en ekonom ik  
çözümleri içeren tasarım  yarışmalarıdır.
(2) M ühendislik proje yarışmaları: Mimarı tasarım  gerektirm eyen 
veya m im ari tasarım ın ikinci planda olduğu hallerde, m ühend islik  
tasarım larını gerçekleştirmede; ileri teknolojinin en ekonom ik  
şekilde kullanılacağı, kullanılacak malzemenin insan sağ lığ ın a  
zarar venneyeceği, uygulanacak teknik ile çevre so run ları 
yaratm ayacak yöntemlerin geliştirilmesi için minimum m ate ry a l 
kullanım ı ile maksimum verimi hedefleyen işletm e ekonom isi 
yönünden en verimli çözümü içeren yarışmalardır.
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(3) Şehir ve bölge planlam a yarışmaları: İmar mevzuatı ile 
belirlenen tanım  kapsamında, bölgenin sosyoekonom ik gelişme 
eğilimlerini, yerleşmelerin gelişm e potansiyellerini, sektörel 
hedeflerini, faaliyetlerin ve alt yapılarının dağılımım belirleyen, 
nüfusun ve ekonom ik j'apm ın projeksiyonlara dayandırıldığı, 
yapılaşmanın, yoğunluğun, ulaşım  ve altyapı sisteminin 
belirlendiği, tarihi kültürel ve doğal çevreyi koruyan ve geliştiren 
fiziksel planlam a alanındaki yarışmalardır.
(4) Peyzaj m im arlığı proje yarışmaları: Doğal ve kültürel süreçlerin 
ve kaynakların yanında, bu dinam iklerin arazi üzerinde tanımladığı 
yaşam ortam larının (peyzajların) komııup-geliştirilmesi, kentsel, 
kırsal, endüstriyel, turistik ve benzeri kullanım larında m evcut ve 
olası çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi temelinde; 
toplum  yararım gözeterek açık ve yeşil mekanların 
oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve 
yönetim  organizasyonu içeren her ölçekteki planlam a ve tasarım  
yarışmalarıdır.
(5) Kentsel tasanın proje yarışmaları: Stratejik planlarla uygulam a 
önceliği belirlenmiş kamusal alanlarda, kent kimliğini belirleyici, 
kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanım ları 
açısından önem taşıyan kesim leri için özel uygulama ayrıntıları 
içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte ldralik- 
imaj çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir 
anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenlem e 
çalışması, alt ölçeklerde ise kitleler arası boşlukların çevresel 
tasarımını içeren yarışmalardır. A yrıca bu yarışmalar, olabilirlik, 
yaşanabilirdik, sürdürülebilirine, maliyet analizi konularında da' 
stratejiler geliştirmelidir.
(6) Güzel sanat eserleri yarışmaları: Yapılarda ve ken tse l 
mekanlarda yer alacak güzel sanat eserlerini elde edebilm ek 
am acıyla açılan yarışmalardır. Görsel ve/veya algısal, kavram sal 
sanat değerleri, yapının iç ve/veya dış mekanlarının ve ken tse l 
mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her tü rlü  
teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile, resim, heykel, seram ik , 
özgün basla, vitray, mozaik ve su/ışık/ses efektleri ve benzeri 
eserler bu yarışm a kapsam ına girer.
(7) Fikir yarışmaları: Sorun çözmeye yönelik yenilikçi bu luşlar, 
yöntemler, yeni araştırma, p lanlam a tasarım yaklaşım larım  
özendirmek amacı ile mühendislik, mimarlık, şehir ve b ö lg e  
planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasanm  alanlarında, d a h a  
sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, k av ra m  ve 
yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve program! sarın 
belirlenmesi amacı ile açılan yarışmalardır. Bu yarışmalar, d a h a  
sonra açılacak başka bir yarışmaya veya uygulamaya yönelik p la n ,  
proje çalışmalarına hazırlık niteliğinde de olabilir.
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Y arışm a la rın
Açılm asında
U yulacak
E sas la r

Yarışm a
Ş artn am esi

(8) Ortakçıl yarışmalar: Birden fazla meslek disiplininin ve/veya 
sanat dalının birbirine yalan ağırlıkta katkısını gerektirecek türden 
konularda yapılacak yarışmalardır.

•ÜÇÜNCÜ K IS IM
Y arışm aların  D üzenlenm esi

8. (1) Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım 
projeleri, şehir ve bölge planlam a ve güzel sanat eserleri konusunda 
açılacak yarışmalarda:

(A) Yarışma şeklinin, türünün ve konusunun belirlenmiş 
olması,

(B) Jürinin tespit edilmiş olması,
(C) Yarışmaya katılım  koşullarının belirlenmiş olması,
(Ç) Yarışma konusuna ilişkin verilerin ve ihtiyaç
programının hazırlanmış olması,
(D) Yarışma takviminin belirlenmiş olması,
(E) Ödüllerin tespit edilmiş olması,
(F) g)Yarışma giderlerine ve proje hizmetlerine ilişkin 

ödeneğin bulunması,
(G) h)Şartname ve eklerinin jürice kesinleştirilerek 

imzalanmış olması,
(H)Bu Tüzüğün 14’üncü maddesine uygun olarak  ilan 

edilmesi,
şarttır.

9. (1) İdarelerce, düzenlenecek yarışm a için yarışma şartnam esi 
hazırlanır ve jüri tarafından kesinleştirilerek imzalanır. Y arışm a 
şartnamesi, idarenin ilanlarda belirtilen adresinde bedelsiz o larak  
görülebilir. Ancak yarışm aya katılacak olanlarm yarışm a 
şartnamelerini satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri, 
başvuracak yarışmacılara muntazam  bir dosya veya ambalaj iç inde 
ve eksiksiz verilmek zorundadır. Şartnameler hazırlanma m aliyetini 
aşmayacak ve yarışmaya kafalımı engellemeyecek bir bedelle  
satılır. İdareler, şartnamelerin satışına ilişkin olarak bağış, yard ım  
veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edem ez, 
satıştan elde edilen gelir, bütçeye kaydedilir.
(2) Ön seçimli yarışmalarda, yarışma şartnamesi, yarışmaya davet 
edilen yarışmacılara yarışm aya davet mektubu ile b irlik te  
gönderilir.
Hazırlanacak olan şartnamelerde:

(A) Yarışmanın amacı,
(B) Yarışmanın türü ve şekli,
(C) Yarışmanın konusu ve yeri,
(Ç)îdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
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Ötı Seçim  
Şartnam esi

(D) Y arışm aya katılım  koşulları,
(E) Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerin 

isim leri,
(F) Yarışmacılara, verilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu,
(G) Y arışm acılardan isteneceklerin (çizim , rapor ve model 

gibi) neler olduğu, ölçekleri, m iktarları ve sunuş 
biçimleri,

(H )Y er görm e zorunluluğunun olup olmadığı, zorunluluk 
durum unda belgenin nereden ve nasıl alınacağı, 
ödenecek ücret ve ödenme koşullan,

© Y arışm acıların  uymakla zorunlu olduğu esaslar,
(î) Y arışm aya katılacakların kim lik zarflarının ve 

istenm işse eklerinin nasıl düzenleneceği,
(J) Y arışm a takvimi (tasarımların kabul edilmeye 

başlanacağı tarih, tasarım ların son teslim  tarih i, soru 
sorm a ve yanıtların gönderilme tarihleri, varsa  yer 
görme tarihi, sergi ve kolokyum tarihi, jü ri toplantı 
tarihleri),

(IC) T asanm lann  teslim  yeri ve şartları,
(L) Tasarım ların sergilenme yeri ve zamanı,
(M) Proj el erin geri verilme şekli,
(N) Rum uzlar ve ambalaj esasları,
(O) Y arışm a sonuçlarının ilan şekli,
(P) Ödüllerin (Derece ve m ansiyonların, varsa satın 

almaların) sayısı, tutarı ne zaman ve nasıl ödeneceği,
(R) K olokyum un yapılacağı yer,
(S) Anlaşm azlıkların çözülme şekli ve yeri,
(Ş)Birincililc ödülü kazanana uygulam a projesinin yap ım ı 
işinin verilip verilmeyeceği, verilecekse nasıl verileceğ i,
(T) Şartnam e eklerinin nelerden ibaret olduğu, 

belirtilir.
(3) İdarelerce gerekli görülmesi durumunda, şartnamelere y u k arıd a  
belirtilen hüküm lerin dışmda bu Tüzük ve ilgili m evzuata ay la r ı 
olm am ak kaydıyla hüküm  konulabilir.

ÎO. (1) Jürinin önerisi ve idarenin onayı ile veya doğrudan .idare 
tarafından yarışm anın ön seçimli olaralc yapılm asına I<arar 
verilm esi durumunda; Yarışm a Şartnamesi ile birlikte bir Ön S e ç im  
Şartnamesi hazırlanır ve 14’üncü madde esaslarına uygun ön s e ç im  
ilanı verilir. Ön seçime katılacakların ön seçim şartnamesini s a t ın  
almaları zorunludur.

(2) Ön seçim şartnamesinde:

(A) Yarışmanın amacı,
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Y arışm a
Ş artnam esi
Ekinde
Verilecek Bilgi 
ve Belgeler

(B) Yarışmanın tiirii ve şekli,
(C) Yarışmanın konusu ve yeri,

(Ç)îdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

(D) Ön seçime katılacaklardan istenecek belgeler,
(E) Son başvuru tarihi,
(F) Değerlendirme kriterleri,
(G) Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar,
(H) Ödüllerin (Derece ve mansiyonların, varsa satm 

almaların) sayısı, tutarı ne zaman ve nasıl 
ödeneceği,

(I) Birincilik ödülü kazanana işin verilip verilmeyeceği,
verilecekse nasıl verileceği,

(İ) Anlaşmazlıkların çözülme şekli ve yeri,

belirtilir.

11. (1) Mimari proje yarışmalarında;

(A)İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu 
gösterir 1/5000 ölçekli ve yalcın çevresini gösterir- 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte 
verilecektir,

(B) İmar durumu: Arsa veya yapı alanında inşaat yapılm asına 
izin verilen saha, gerektiğinde' komşu alanlardaki ve 
çevredeki yapım şekilleri ve imar durumu belgesi/çapı,

(C)İm ar bilgileri: Kent belediyesinin imar yönetmeliği, varsa 
özel yapılanma koşullan (Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu, Özel Çevre Koruma Bölgeleri K anunu, 
Turizmi Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu gibi kanunlarla 
getirilen koşullar),

(Ç) Planlcote: 1/500 ölçeğinde yarışma konusu arsayla ilgili 
karolajlı kotlan, ölçüleri, korunacak yapı ve/veya ağaçların  
yerleri, ölçüleri ile altyapıya ait hatların yerleri, k o tla rı ve 
ölçülerini kapsayacaktır. Ayrıca, üzerinde maket ve vaz iye t 
planı smırıyla hâkim rüzgâr ile ilgili tüm param etreler, 
manzara ve kuzey yönü ile ilgili işaretler ve b ilg ile r 
verilecektir,

(D) Zemin rapora: Yapı alanı zemin cinsi (Temel sis tem i 
seçimine (esir edecek özellikleri), çevresindeki yap ıların  
temel sistemleri ve derinlikleri, yeraltı su seviyesi hajckında 
yeterli bilgi, varsa yapı alanı çevresindeki y e rü s tü  su 
kaynaklan (göl, akarsu) ile işletmede veya yapımı süren



2333

veya planlanan baraj, regülatör ve benzeri m aksimum su 
kotlan hakkında bilgi,

(E) Altyapı raporu: Su, elektrik, kanalizasyon, gaz, telefon,
kablolu televizyon ve diğer altyapıya ait hatların yerleri, 
derinlik, yükseklik, eğim, çaplarına dair ölçüleri,
kapasiteleri, bağlantı yerlerine ait özellikler içeren bir 
rapordur. A rsa veya yapı alanı çevresinin ulaşım  
olanaklarına ilişkin bilgiler de bu raporda yer alır,

(F) Röleveler: Y arışm a konusu yapının inşa edileceği sahada 
birlikte kullanılm ası istenilen yapılar, varsa o yapılanıl 
röleveleri (Plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar),

(G) M alzem e raporu: Jürinin gereldi görmesi durum unda 
çevrede m evcut olan veya kullanılm ası özellikle istenilen, 
belli başlı yapı m alzem elerinin cinsleri ve nitelikleri nasıl 
temin edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir,

(H) Fotoğraflar: Gerekli görüldüğü takdirde arsa veya yapı 
alanım ve çevresini gösterir yeterli sayıda fotoğraf,

(I)Konu ile ilgili olarak jü rin in  uygun göreceği diğer bilgiler.

■(2) M ühendislik proje yarışmalarında; yarışm anın konusu  ve 
niteliğine göre jü ri tarafından verilm esi gerekli görülen b ilg iler ile 
birlikte konu üzerinde hazırlanm ış ve jü ri tarafından tespit edilm iş 
değerlendirm e esasları,

(3) Şehir ve bölge planlam a yarışmalarında;

(A) Planlanacak alanın büyüklüğü ve özellikleri,
(B) Yarışm anın konusu ve ölçeğine göre gerekli olabilecek 

fiziksel, sosyal, ekonom ik ve benzeri bilgiler,
(C) Y arışm acılara gerekli olan her türlü harita, istatistik sel veri, 

yazılı çizili görsel dokümanlar ve ilgili m evzuat ve benzeri.

(4) Peyzaj mim arlığı proje yarışmalarında;

(A) İm ar planı: Yarışm a konusu alanın kent içindeki konum unu 
gösterir 1/5.000 ölçekli ve yakın çevresini gösterir 1 /1.000 
ölçekli uygulam a imar planı, plan notlarıyla b irlik te  
verilecektir.

(B )İm ar durumu: A çık ve j'eşil m ekân kullanım ında, varsa 
inşaat yapım ı istenen saha ve inşaat yoğunluğu, 
gerektiğinde yarışm a alanının kom şu parsellerdeki 
kullanım ları ve yapı yoğunluğu, ulaşım dâhil lcurulan 
ilişkilerin yorum lanm ası için kesin parselasyon p la n ın a  göre 
im ar durumu/çapı,

(C )İm ar bilgileri: Kent belediyesinin imar yönetm eliği, varsa 
özel yapılanm a koşullarına ilişkin açık ve y e ş il  alan 
koşulları (Kültür ve Tabiat Varlıklarım K onım a K an u n u , 
Özel Çevre Korum a Kanunu, Turizmi Teşvik K an u n u , Kıyı
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Kanunu gibi kanunlarla getirilen koşullar),

(Ç) Plankote: 1/500 ölçeğinde yarışm a konusu arsayla ilgili 
karolajlı kotları, ölçüleri, korunacak yapı ve/veya ağaçların 
yerleri, ölçüleri ile altyapıya ait hatların güzergâhlarını ve 
üst yapıya yansıyan çıkış noktalarını ve bunlara ilişkin 
kotları kapsayacaktır. Aynca, üzerinde m aket ve vaziyet 
planı sınırıyla hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey yönü ile 
ilgili işaretler ve bilgiler verilecektir.

(D)Röleveler: Korunması istenen yapısal ve bitkisel materyalin 
yerini, ölçülerini ve özelliklerini gösterir röleveler (Plan, 
kesit, görünüş ve fotoğraflar),

(E) Malzeme raporu: Jürinin gerekli görmesi durumunda 
çevrede mevcut olan veya kullanılması özellikle istenilen 
belli başlı yapı m alzemelerinin cinsleri ve nitelikleri nasıl 
temin edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir.

(F) Alana ait toprak yapısı ve sınıflarını gösterir arazi kullanım  
planı, yoksa kroki, yer altı s.u seviyesi ve varsa arazide dere, 
akarsu, göl, deniz kıyısı, sazlık ve benz.eri ıslak alanlarla 
ilgili kotlar, taşkın alanı sınırları ve benzeri b ilg iler yer 
alacaktır,

(G) İstenilen ünitelerin sayısı, büyüklükleri, konulm aları 
istenilen yerleri, diğer kısımlarla olan bağlanüları ve 
kullanılma şekilleri hakkında jüri talepleri (uyulm ası 
zorunlu olanlarla, isteğe bağlı olanlar belirtilmelidir),

(H) Yarışma konusu alanın büyüklüğü ve kullanım ının etki 
çapı,

© Y arışm a alanında ve yalan çevresinde varsa endem ilt fauna
ye flora ile ilgili cins-tür çeşitliliği ve benzeri bilgileri,

(İ) Gerekli görüldüğü takdirde arsa veya yapı a lan ım  ve 
çevresini gösterir yeterli sayıda fotoğraf,

(J) Meteorolojik bilgiler,
(K)Koııu ile ilgili olarak jürinin uygun göreceği diğer bilgiler.

(5) Kentsel tasarım yarışmalarında; Mimari, şehir ve bölge 
planlama, peyzaj mimarlığı yarışmalarında verilen belgelerden 
jürice gerekli görülenler.

(6) Güzel sanat eserleri yarışmasında; Güzel sanat eserin in  
özelliğine göre jü ri tarafından tespit edilen belgeler ve k rite rle r.

(7) Fikir yarışmalarında; İdarenin konu ile ilgili istek ve am acı, 
düşünceleri ve görüşünü içeren, jürice saptanacak veya 
hazırlanacak bilgi ve belgeler,

yarışmanın konusuna göre yarışmacılara verilecektir.
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İh tiy aç
P ro g ra m ı

Y arışm acılardan
İstenenler

12. (1) İhtiyaç program ı yarışma konusu işin ayrıntılarıyla tanımlandığı .
b ir belgedir. Y arışm a şartnamesinin ekleri arasında öngörülen bilgi 
ve belgelerle birlikte yarışmacılara verilir. İhtiyaç programında:

(A) Yarışmanın konusu, yapı veya objenin işlevsel amacı, 
kullanış ve işletme özelliklerinin neler olduğu,

(B) Çözüm lenm esi istenilen teknik ve işlevsel sorunlar,
(C) İhtiyaç program ının çeşitli birim lerinin ya da yarışmaya 

koııu olan m ekanda yer alacak kullanım  birim lerinin alan ve 
gereken durum larda hacim  büyüklükleri, özellikleri ve 
birbirleriyle ilişkileri,

(Ç) Yarışm acıların ihtiyaç program ının yorum unda uymaya
zorunlu olduğu hususlar,

(D) Yarışm aya konu yapı ve/veya alan ve/veya çevresi 
hakkında teknik bilgiler,

(E) Gerekli görülürse uygulama etapları, m aliyet tavam, 
m aliyet hesabına ilişkin ölçütler ve hesap yöntemi,

belirtilir.

(2) Jürinin gerekli görmesi durumunda, ihtiyaç program ı eki olarak 
yarışm acılara, sorunların çözümüne ilişkin idarenin istek  ve 
düşüncelerini ve yarışm acıların uflcunu açabilecek nitelikte m akale 
ve araştırm a çalışmalarım, uyulması gereken standartlar vb. 
bilgileri içeren bir doküman dosyası verilir.

13. (1) Yarışmanın konusu ve niteliğine göre, yarışm acılardan
aşağıdaki bilgi, belge, rapor ve projelerden hangilerinin ne şekilde 
istendiği yarışm a şartnamesinde belirtilir.

(2)Tüm  proje yarışmalarında;

(A) (A)Tasarım  ve projelerin niteliği (istenen ölçek, çizim 
standartları ve sunum şekilleri),

(B) Jüri tarafından istenmiş ise iş deneyim belgesi,
(C) İş deneyim belgesi gerekli olan hallerde, jüri yarışm acıların  

yarışm a konusu işin gerektirdiği deneyim e sahip 
olduklarına dair belgeleri isteyebilir'. Bu durum da jüri ne tür 
bilgileri istediğim şartnamede açıkça 'belirtmek zorundadır. 
Bu belgeler kim lik zarfına konulur,

(Ç)İstemniş ise yer görme belgesi,

(D) Jüri yarışm a konusu yerin görülmesinde zorunluluk göriir 
ve bunu yarışmacılardan isterse yarışm acılar bu 
zorunluluğu yerine getirdiklerine dair bir belgeyi üzerinde
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rum uz ve ( ......... Y arışm ası Yer Görm e B elgesi Zarfı)
ibaresi yazılı bir zarfın  içine koyarak p ro je  ve kim lik 
zarfıy la b irlik te  yarışm a raportörlüğüne teslim  etmelc 
zorundadırlar. B u belgenin  nereden  ve nasıl alınacağı, yer 
görm e karşılığ ında şartnam eye uygun pro je teslim  eden 
yarışm acılara ödenecek m ik tar ve nasıl ödeneceği 
şartnam ede belirtilir,

(E) K im lik  zarfı; yarışm acıların , projelerin  teslim  edildiği 
am balajın  iç ine pro je ile aynı rum uzu taşıyan  ve üzerinde;
daktilo veya yazıc ı ile " .............. yarışm ası kim lik zarfı"
ibaresi yazılm ış b ir zaıfııı içine,

(a)Y arışm a şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, 
adı, ve soyadını, m ezun oldukları okulu ve d iplom a 
num aralarını, üyesi oldukları oda sicil num aralarını 
ve adreslerini bildirir im zalı bir belgeyi,

(b)îlgili m eslek odasınca yarışm anın ilan  ed ild iğ i yıl 
içinde düzenlenm iş, yarışm acıya ilişk in  oda 
belgesini,

(c) İstenm iş ise, niteliği şartnam ede belirtilen  iş 
deneyim  belgesini,

koym aları gereklidir.

(F) Ekip olarak katılım  halinde, bu belgeler ekip ortak ların ın  
her biri tarafından verilecektir.

(G) Y arışm acılardan istenen diğer m eslek disiplinlerine ilişkin 
rapor, hesap ve çizim leri yapanlara ait, yukarıda belirtilen  
belgeler de bu zarfın  içine konulur.

(H )A m balaj iç inde k im lik  zarfı bulunm ayan p ro je le r  jüri 
kararıy la ve tutanağa kaydedilerek yarışm aya kabul 
edilmez.

(I)Y arışm aya katılan  proje sahiplerinden yarışm ada d e re c e  ve 
m ansiyon kazanm adıkları halde kim liğinin aç ık lanm asın ı 
dileyenler, k im lik  zarflarının üzerine ayrıca "açılab ilir" 
ibaresini yazarlar. Ü zerinde "açılabilir" kaydı bulunan k im lik  
zarflan  derece ve  m ansiyon kazanm am ış olsalar d a h i  jüri 
tarafından açılır ve bu  husus bir tutanakta belirtilir.

(1) A çıklam a notları (jürinin gerekli gördüğü diğer çizim , 
rapor, belge ve  hesapların açıklamaları),

(J) M aket ve/veya bilgisayar destekli sunum isten iyorsa , buna 
ait şartlar,

(K) Jüri gerekli görürse, m aliyet tavanının tespitinde u y g u la n a n  
usuller ile bulunacak m aliyet hesabı,
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Y ukarıda istenenlerden jü rice  gerekli görülenler ile, proje 
am acının, yaratıcılık  ve yenilik yönünden varsa bir sonraki 
kadem eye kazandırdıklarım  açıklayan rapor,

(4) M im ari pro je yarışm alarında;

(A ) M im ari açıklam a raporu: B u raporda verilen  kesin ihtiyaç 
program ı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilm esinde 
ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonom isi, 
işletm e ve geleceğe dönük devam lılığı açısından işlevine en 
uygun inşaat sistem i, m alzem e ve genel mim ari planlam a 
ile çözüm  hakkında geniş bilgi verilir.

(B) M aliyet raporu: Bu raporda ilk yapım  ve işletm e 
m aliyetleriyle ilgili açıklam alar yapılır. M aliyet ve tasarım  
ilişkileri açıklanır.

(C) İnşaat m ühendisliği raporu: B u  raporda, yapının  inşaat 
m ühendisliği yönünden tanım ı yapılır. Taşıyıcı sistem i ile 
kullanılacak m alzem enin m ühendislik  özellikleri verilir. 
Taşıyıcı sistem in düşey ve yatay  elem anları açık olarak 
belirtilm ek ve sistem  şem aları verilm ek suretiyle gösterilir. 
Tem el yükleri hesaplanarak zem in bilgilerine göre tem el 
sistem i (M ünferit, m ütem adi, radye, kazık, ve benzeri) 
belirlenir. Saha tanzim i ile yol, su, kanalizasyon ve drenaj 
p rojeleri söz konusu ise bu hususta yarışm acıya idarece 
verilecek bilgilere göre rapor tanzim  edilir. Bu rap o rd a  su 
ihtiyacinm  ne şekilde sağlanacağı, kanalizasyon tip i, deşarj 
im kanları, drenajın  gerekli olup olm adığı ve ne. şek ilde 
yapılacağı belirtilir ve yol tipi hakkında bilgi verilir. G erek li 
hallerde rapora krokiler eklenir.

(Ç) Malcine tesisa t raporu: Bu raporda m akine m ühendisliğ i
hizm etleri ile ilgili tesisat sistem leri hakkında gerek li bilgi
verilecektir. M im ari projeler üzerinde m üellifin te k lif  edeceğ i
sistem lerin cihaz yerleşim leri şem atik olarak gösterilecektir.

(D )E lek trik  tesisat raporu: Bu raporda., elektrik  m ühend isliğ i 
h izm etleri ile ilgili elektrik sistem leri hakkında gerek li bilgi 
verilecektir. 1/200 m im ari p ro jeler üzerinde, t ra fo ,  je n e ra tö r , 
pano ve tablo yerleri ile enerji beslem e güzergah ı ile 
m üellifin tek lif  edeceği cihaz yerleşim leri şem atik o larak  
gösterilecektir.

(E) Peyzaj m im arlığı raporu- M im ari projeden yansıyan v e r ile r  
ils  diğer arsa ve çevre verileri değerlendirilerek h az ırlan ır.

(F) D iğer disiplin dallarında (altyapı, kültür-teknik. ak u stik , 
ulaşım, sahne m ekaniği, yangın güvenlik ve b en z e ri)  
danışm an raporu niteliğinde jü r i  gerekli gördüğü ta k d ird e  
rapor isteyebilir. Gerektiğinde bu raporlar m im ari rap o ru n  
ekinde yer alabilir. Gereğinde istenilen raporların  iç e r iğ i
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jüri tarafından belirlenir.
(G)Mühendislik proje yarışmalarında; Yarışmaya çıkarılan 

mühendislik hizmetinin jürice verilmiş bulunan verilerin 
ışığında; maliyet, verimlilik, işletme ömrü açısından 
karşılaştırmaya olanak verecek ayrıntılı hesap, resim ve ön 
projeye ilişkin çözüm önerilerini kapsayan rapor,

(5) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında;

(A) Plan açıklama raporu, planlaması yapılacak alanın ele 
almışı, değerlendirilmesi ve imar programlan ile 
etaplamaya esas önerileri ve planın gerçekleştirilmesini 
içeren rapor,

(B) Gerektiğinde sosyal ve teknik altyapıya ilişkin raporlar.

(6) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında;

(A) Peyzaj mimarlığı açıklama raporu: Bu raporda, açık ve yeşil 
alan peyzaj projeleri ile ilgili ihtiyaç programı, alanın yalan 
çevresi ile nasıl ilişkilendirildiği, alana ait verilerin ve 
konunun ele almışı ile değerlendirilişi açıklanır. Önerilen 
yapısal malzeme 'ile özellikleri, bitki türlerinin nitelik ve • 
niceliği korunması istenen mevcut yapısal ve bitkisel 
öğelerin ele almışı ile çözüm önerileri, uygulama ve bakım a 
yönelik teknik bilgiler ve yöntemler ile uygulama yaklaşık 
maliyeti belirtilir.

• (B) Gerekli hallerde krokiler, şemalar ve perspektif görünüşler,
(C) Diğer meslek disiplin dallarına ait (mimari, inşaat, m akina, 

elektrik, altyapı, ulaşım, kültür, teknik ve benzeri) danışman 
raporları, (gerektiğinde peyzaj mimarlığı açıklama raponı 
ekinde yer alabilir)

(Ç) Kentsel tasarım yarışmalarında; Mimari şehir ve bölge 
planlama, peyzaj mimarlığı yarışmalarında istenen rap o r ve 
belgelerden jürice gerekli görülenler.

(D) Güzel sanat eseri yarışmalarında; Eserin konusunu, 
sanatçının konuyu ele alışını, önerilen m alzemeyi, 
malzemeye bağlı olarak yaklaşık maliyeti içeren rapor,

(7) Yaıışmacılarca sunulacak projeler bu Tüzükte anılan se rg i ve 
yayma .elverişli, olacak şekilde, gerekli sayıda kopyası ile teslim  
edilmelidir. .

Y arışm anın 14. (1) İdare tarafından hazırlanan şartname ve ekleri, j ı î r i  ön
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İ la m  çalışm aları sonucunda kesin leştirilip  im zaland ık tan  sonra yarışına
ilan  edilir.

(2) U lusal ve bö lgesel yarışm alar R esm î G azete’de ve varsa  ilgili 
m eslek  od a  v e  kuru luşların  yayın  organlarında, tasarım ların  son 
teslim  ta rih in d en  en az altm ış (60) gün  önce ve en  az b ir defa 
yay ım lanm ak  su retiy le  ilan  edilir.

(3) B u n u n  yan ında  idare lerce gerek li görü ldüğü  takdirde; ulusal 
yarışm ala r, tüm  ülkede dağ ıtım ı yap ılan  gün lük  gazetede veya  
gazetelerde ilan  edilebilir.

(4) İdare le r yukarda b elirtilen  zo run lu  ilan ların  d ışında yarışm aları 
İn te rn e t o rtam ında da duyurabilir. Y apılacak  ilanlarda:

(A) Y arışm an ın  tü rü  ve şekli,
(B) Y arışm an ın  yeri ve konusu,
(C) Y arışm aya k atılm a k o şu llan ,

(Ç )Y arışm a takvim i,

(D )D anışm an , asli ve yedek  jü r i üyeleri ile  rap o rtö rle rin  
isim leri,

(E) V erilecek  ödüllerin  say ısı ve tu tarları,
(F) Ş artnam e v e  ek lerin in  nereden  ve nasıl tem in  ed ileceğ i, 

sa tın  a lm a  bedeli,
(G) Y er görm e zo run lu luğu  v arsa  şartları,
(H) İdaren in  adı, adresi, te le fon  ve faks num arası,

ile, jü r in in  ilanda  bu lunm asın ı uygun  göreceği diğer b ilg ile r  
belirtilir.

„  . (5) % Ö n seçim li yarışm alarda, adaylara b aşv u ru la rın ı
hazırlayabilm eleri iç in  y irm ib e ş . (25) günden  az  o lm am ak  üzere 
süre tan ınm ak suretiy le ön  seçim  ilanı yapılır. Ö n se ç im li 
yarışm aların  ilan larında yu k ard a  belirtilen lere ilave olarak,

(A) Ö n seçim e katılacak lardan  istenen  belgeler,
(B) Ö n seçim  değerlendirm e ölçütleri,
(C) Son başvuru  ta rih  ve saati,

belirtilir.

(6) U luslararası ilan  yap ılm ası halinde, yukarıda belirtilen  asgari 
ilan  sü re le riııe l2 ( oııiki) gün eklenir.

9
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Y arışm aya  
K a tılm a  Ş a rtla n

Y arışm a
T akvim i

15. (1) Y arışm aya katılacak yarışm acıların aşağıdaki hususları yerine
getirm esi şarttır. Ekip olarak katılanlarm  her birinin, bu maddenin
(E) bendi dışında, diğer koşullanıl tam am ına uym aları zorunludur. 
Eldp olarak katılanlarm , idareyle ilişkilerin yürütülm esiyle sınırlı 
olmak üzere, eldpten birini eldp tem silcisi olarak belirtmesi 
gerekil'. Y arışm aya eldp olarak katılan ortakların her biri idareye 
karşı m üşterek ve m üteselsilen sorum ludurlar. Yarışmaya 
katılacaklarda aranacak koşullar;

(A) M ühendis ve M im ar Odaları Birliğinin, yarışm anın 
türüyle ilgili odası üyesi olmak ve m eslekten m en cezalısı 
durum unda olmamak, Fikir yarışm alarına katılacaklarda 
m eslek odası üyesi olm a koşulu aranmayabilir. Güzel 
sanat eseri yarışm alarında jü ri kararıyla 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri K anununa göre yetkilendirilm iş m eslek 
kuruluşlarına üye olunm ası koşulu aranabilir,

(B )Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar 
arasında olmamak,

(C) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle 
bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardım cıları ve 
çalışanları arasında olmamak,

(Ç) Jüri çalışm alarının herhangi bir bölüm üne katılm am ak,

(D) Y arışm a Şartnam esinde öngörülen özel koşullara uym ak,
(E) Şartnam e alıp isim  ve adreslerini yarışm a raportörlüğüne 

kaydettirm ek (Ekip olarak katılanlardan bir k iş in in  bu 
şartı yerine getirmesi yeterlidir),

(F) Yarışm ayı açan idarede, yarışm a ile ilgili h er türlü 
işlemleri hazırlam ak, yürütmek, sonuçlandırm ak ve 
onaylam akla görevli olmamak,

(G) Yarışm ayı açan idare adına hareket eden dan ışm anlar ile 
bunların çalışanları arasında olmamak.

(2) Bu şartlara uym ayanlar yarışmaya katılm ış o lsa la r  da 
tasarımları yarışm aya katılmamış sayılır ve isim leri yarışm aya 
kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları m eslek  
odalarına bildirilir.

D Ö R D Ü N C Ü  K IS IM  

Y arışm a S üreci

16. (1) Serbest yarışmalar', yarışmanın ilk ilan tarihi ile, ön se ç im li
yarışm alar ise ön seçim sonucu yarışm aya davet melctufcunun 
gönderildiği tarihte başlar ve tasarımların son teslim  edi leceğ i
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H alda
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tarihte sona erer.

(2) Yarışm a süresi, tek kadem eli yarışm alarda en az altmış (60) 
gün, iki kademeli yarışm alarda ise en az doksan (90) gün olm ak 
üzere jü ri tarafından tespit edilir.

(3)) Yarışm a takvimi aşağıdaki sırayla ve kesin tarihleriyle 
şartnam ede yer alır.

(A) Ön seçimli yarışm alarda ön seçim  için son başvuru tarihi,
(B) Son soru sorm a tarihi ve yanıtların gönderilme tarihi, varsa 

son yer görme tarihi,
(C) Tasarım ların kabul edilm eye başlanacağı tarih, 

tasarım ların son teslim  tarih  ve saati (İlci kadem eli 
yarışm alarda her iki kadem e için),

(Ç) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih (İki kadem eli 
yarışm alarda her iki kadem e için),

(D) Sergileme talihleri ve yeri,
(E) Kolokyum tarihi, saati ve yeri.

17. . (1) Yarışmacılar, tek kademeli yarışm alarda yarışm a süresinin, iki 
kadem eli yarışm alarda o kadem e için verilen sürenin ilk  1/3’ü 
içinde jürin in  yanıtlaması isteğiyle şartname ve ekleri hakk ında 
soru sorup açıklayıcı bilgi isteyebilirler. Sorulacak sorular yarışm a 
şartnam esi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan so ru lar jü ri 
tarafından yanıtlanmaz. Bu tür sorulan  jü ri gerekli gö rü rse  
görüşüyle birlikte idareye iletebilir.

(2) Sorulara verilen yanıtlar, tasarım lanıl son teslim  tarih inden ,

(A) tek kademeli yarışm alarda en az yarışm a sü resin in  1/3 
ünden,

(B) iki kademeli yarışm alarda o kademe için belirlenen sü ren in  
1/3 ünden,

önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve soru so ran ın  
kim liği belirtilmeksizin yarışm a şartnamesi alarak kaydım y ap tıran  
tüm  yarışm acılara yazdı olarak gönderilir.

(3) Sorulara verilen yanıtlardan önce tasarımlarını v e rm iş  olan 
yarışm acılara istelderi halinde tasarımlarım geri çekerek y e n id e n  
tasarım  verme imkanı sağlanır. Soruların kesin ve a ç ık  bir 
anlatım la yanıtlanması şarttır.

(4) Gelen sorulara verilecek yanıtlar, yarışma p rensip lerin i 
etkileyecek değişiklikleri gerektiriyorsa; yarışm a jü r is i ,  esas 
sürenin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla, yarışma süresini u za tab ilir . 
Yarışm a süresinin uzatılması durum unda yarışm a tak v im in in  geri
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kalan tüm  ta lih leri değiştirilerek şartnam e alan ve alacak bütün 
yarışm acılara bildirilir.

(5) İki kadem eli yarışm alarda süre uzatım ında, içinde bulunulan 
kadem enin süresinin 1/3’ü kadar süre verilir.

BE ŞİN C İ K ISIM

Y arışm a Jü risin in  Seçim i, Jüri Ç alışm aları ve Y arışm anın Sonuçlandırılm ası

Jüri Seçim i • 18. (1) Jüri heyeti, asli, yedek ve danışm an üyeler ile raportörler ve
raportör yardım cılarından kurulur. A sli, yedek ve danışm an jüri 
üyelerinin, ihtisas alanlarında yarışm a konusu işlerle ilgili 
bulunm ası ve bu kim selerin m esleklerinde seçkin  kişiler olm ası 
şa rtta . Ortakçıl yarışm aların  jü ri teşkilinde, m eslek disiplinlerinin 
yarışm adaki ağırlığına uygun bir dağılım  sağlanm alıdır.

(2)Jüri üyeleri (asli, yedek, danışm an), raportörler ve raportör 
yardım cıları (teknik ressam , daktilo ve benzeri) yarışm ayı açan 
idare tarafından seçilir.

(3) A sli jü ri üyelerinin; beş (5) kişililc jü rilerde en az biri, y ed i (7) 
kişilik jürilerde en az ildsi, yedek jü ri üyelerinin ise en a z  biri 
M ühendis ve M im ar Odaları B irliğinin ilgili m eslek odasından 
istenecek iki katı aday listesinden idarelerce seçilerek atanır.

(4) F ikir ve güzel sanat eseri yarışm alarında jü ri o lu şu m u  özel 
koşullara göre idarelerce belirlenir.

A sli v e  Y edek 19. (1) A sli ve Yedek Jüri üyelerinin M esleklerinde en az on (1 0 )  yıl
Jü ri Üyeleri benzer tasarım  konusunun tanzim  veya tasdik işlerinde fiilen

çalışm ış olm ası ile birlikte;

(A) Benzeri tasarım  yarışm alarında ödül, m an siy o n  
kazanm ış olması veya projesi satın alınmış o lm ası,

(B) İlgili ihtisas konusunda seçkin, özgün ve örnek 
gösterilebilecek bir tasarının m üellifi olması,

(C) İlgili ihtisas konusunda, bir tasarının tüm  pro je lerin i, 
uygulam a proje ve detaylarını hazırlayarak yetk ili 
m ercilere tasdik ettirmiş olması,

(Ç) İlgili ihtisas konusunda akadem ik bir ç a lış m a  
yaparak, yetkili mercilere kabul ettirm iş ve o k o n u d ak i 
bir araştırm ayı yayınlam ış olması,

şartlarından en az birine sahip olm ası zorunludur.
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A sii Jüri 
Üyelerinin  
G örev, Yetld ve 
Sorum lulukları

(2) Yarışm alarda jü ri asli üyelerinin sayısı, konunun önem ve 
özelliğine göre ilgili m eslek disiplinlerinden beş (5) veya yedi (7) 
kişi olarak idarece tespit edilir.

(3) Y edek jü ri üyeleri, beş (5) k işilik  jürilerde üç (3), yedi (7) 
kişilik jürilerde ise dört (4) kişi olm ak üzere, idare tarafından 
seçilir.

(4) Özelliği olan konularda, konuyla ikinci derecede ilgili m eslek 
m ensuplan arasında bir kişi jüri asli üyesi olarak idarece seçilir.

(5) M imari proje yarışm alarında, asli ve yedek jü ri üyeleri arasında 
birer inşaat m ühendisi bulundurulur.

(6) Kentsel tasarım  yarışmalarında, yarışm a konusunun özelliğine 
göre asli ve yedek jü ri üyeleri arasında mimar, şehir p lancısı ve 
peyzaj mimarı bulundurulur.

(7) Güzel Sanat Eserleri Yarışmalarında;

(A) Asli ve yedek jü ri üyeleri, yarışm a konusunda uzm anlaşm ış 
sanatçılar ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde güzel sanat 
alanında yarışm a konusunda uzmanlaşmış sanatçılar 
arasından seçilir,

(B) Asli ve yedek jüri üyeleri arasında konunun içeriğ ine göre . 
mimar, şehir plancısı ve peyzaj m im arından biri 
bulundurulur,

(C) M evcut yapı ve /veya planlı alanla ilgili, b ir konunun 
yarışm aya çıkarılması halinde konunun müellifi yarışm a 
jürisinde asli üye olarak yer alır.

20. (1) Asli jü ri üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

(A)İdarece kendilerine verilen yarışm a şartnamesi ve ih tiyaç  
programım ve maliyet tavanını inceleyerek m utabakatın ı 
bildirmek, yarışm aya konu yeri görmek,

(B) İdarece tespit edilen danışmanların dışında gerekli gö rdüğü  
uzm anlık dallarında danışman üyeleri, yarışmayı ç ık a ran  
kuruluştan talep etmek,

(C) Y arışm acıların sorulanın tereddüde mahal b ırakm ayacak  
şekilde açık ve seçik olarak yanıtlamak,

(Ç) Raportör raporunda, program ve şartnameye ayîcırılığı 
belirtilen hususlara göre, projelerin yarışm a dışı b ırak ılıp  
bırakılmayacağı hususunda karar vermek,
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Y ed ek  Jüri 
Ü yelerinin  
G örev ve 
Sorum lulukları

Jü ri Danışman  
Üyeleri

(D) Yarışm a konusunun önemi ölçüsünde gerekirse 
yarışm acılardan "iş deneyim belgeleri" istemek, yarışma 
sonuçlarının ilanından önce birinci seçilen proje ile ilgili 
belgeleri tetkik etmek, belgeler yetersiz bulunursa, birinci 
seçilen proje m üellif ya da m üelliflerinin danışman ya da 
danışm anlarla çalışmasını istemek, m üellifçe tek lif edilecek 
danışm anları onaylamak,

(E) Yarışm a şartnam esinde uyulm ası zorunluluğu olduğu tespit 
edilmiş hususlara ve bilhassa verilen m aliyet tavanına 
uym ayan projeleri yarışm a dışı bırakm ak,

(F) Yarışm aya girmiş eserler arasında program ın şartlarına, 
sanat, ekonomi, teknik, em niyet ve işletm e bakım ından en 
iyi şekilde uyanları seçmek ve bu eserler arasında ödülleri 
(derece ve m ansiyonları) tespit etmelc,

(G) Ödül ve mansiyon alamayan ancak yarışm a şartnam esinde 
öngörülm üşse satın alınmaya değer bulunan projelerin  satın 
alınm asına karar vermek,

(H) D anışm an üye raporlarına uyma ve uym am a nedenlerim  jüri 
raporunda belirtmek,

(I)Ön ve değerlendirme çalışmalarını tutanaklarla tespit etm ek,

(İ) Yarışm a tasarım lanılın inceleme ve değerlendirm e süreci 
sonucunda; yarışm a konusunun bundan sonraki iş len iş ve 
uygulanış süreci için edindiği izlenim ve düşünceleri, 
yarışm ayı çıkaran idareye "jüri önerileri" -başlığı altında 
vermek. Eğer jüri öneride bulunmuyorsa, bunun nedenlerini 
de açıklam akla yükümlüdür. Öneriler, kim lik zarfları açılıp 
gizlilik durumu ortadan kalktıktan sonra yazıhr.

21. Yedek jü ri üyeleri, jü rin in  program ve şartnam e için yapacağı ön 
çalışm alar ve soruların yanıtlandın İması için yapacağı soru-yanıt 
toplantılarına m utlaka katılm ak zorundadırlar. Yedek jüri üyeleri, 
değerlendirm e çalışmalarına katılırlar ancak oy kullanam azlar.

22. (1) D anışm an jüri üyeleri, yarışm a konusuyla ilgili k o nu la rda
ihtisas sahibi, mesleklerinde seçkin uzm anlardan oluşur. D an ışm an  
üyelerin sayısı asli üyelerin sayısını geçemez.

(2) Danışm an jü ri üyeleri arasında, yarışm ayı açan k u ru luşu  
tem silen idareden bir kişi, yatırımcı kuruluşu tenısilen y a rışm a  
konusunda ihtisas sahibi bir kişi, danışman jüri üyesi olaralc görev 
alır.

(3) Danışman jüri üyeleri arasında konu ile ikinci d e re ced e  ilgili 
meslek m ensupları bulundurulabilir.
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Jüri Danışm an  
Üyelerinin  
Görev, Yetki ve 
Sorum lulukları

Raportörlerin
Seçim i

(4) Uzmanlık gerektiren yarışma konularıyla ilgili ihtisas sahibi 
meslek m ensubunun bulunamaması veya yetersiz olması 
durumunda, idare yurt dışından konusunda uzm an kişileri 
danışmanlık yapmak üzere getirebilir.

(5) Şehir planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım  ağırlıklı 
proje yarışm alarında danışman üyelerden en az bir kişinin yarışma 
konusu yerin belde idaresinden olması şarttır.

23. (1). Danışman üyeler kendi ihtisas alanlarında yarışm a konusu ile
ilgili sorunlarda jüriyi aydınlatmakla görevlidir. D anışm an üyeler 
bu görevlerini aşağıdaki şekilde yaparlar:

(2) Jüri danışman üyeler, jü ri Ön hazırlık çalışm alarına katılarak, 
kendi ihtisas alanları ile ilgili açıklama ve önerileri, yazılı veya 
sözlü olarak yaparlar.

(3) Jüri danışman üyeleri, çalışmaları sırasında jü ri asli üyelerince 
kendilerine yöneltilecek sorulan açıklayarak gerekli açıklamaları- 
yapar ve bu  açıklamaları jü ri çalışmaları sonunda verecekleri bir 
raporda belirtirler. Jüri danışman üyeler, derece ve m ansiyona layık 
görülen projelerin her biri için kendi meslek disiplinlerine ilişkin 
rapor verirler.

(4) Jüri asli üyelerince sorulmamış olsa da, önemli gördükleri 
hususları jüri kararlarının alınmasına başlamadan evvel k işise l bir 
raporla jüri başkanlığına bildirerek bu raporun kapsamı • üzerinde 
jüriyi aydınlatırlar.

(5) Danışman üyeler yaptıkları yazılı ve sözlü açıklam aların  jüri 
çalışma tutanağı içinde yer almaşım isteyebilirler. Bu istelc jiiri 
heyetince yerine getirilir.

(6) Danışman üyeler yaptıklan açıklamalara ilişkin jü r in in  
düşüncesinin tespitini ve bu düşüncenin tutanağa geçirilm esini 
isteyebilirler. Bu istek jü ri heyetince yerine getirilir.

(7) Danışman üyeler karar alınmasında oy ku llanam azlar ve 
uzmanlık konuları dışında görüş bildiremezler.

24. (1) Raportörlerin, yarışm a konusuyla ilgili meslek mensubu o lm ası
ve mesleklerinde en az beş (5) yıllık deneyimlerinin bulunm ası 
şarttır.

(2) Raportör sayısı konunun önemi ve özeli iğine göre iki (2'> veya 
üç (3) olarak tespit edilir.

(3) Yarışmayı açan, idare, yarışma süresince raportörlere yard ım cı
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R aportörlerin  
Görev ve 
Sorum lulukları

Jürinin Çalışma 
Y öntem i

olmak üzere yeterli sayıda yardım cı personeli (daktilograf, teknik 
ressam, hizm etli ve benzeri) görevlendirir.

25. (1) Raportörler, ihtiyaç program ı, şartname ve eklerinin
hazırlanm asında idare elemanı olarak görev alır ve jü ri ön toplantısı 
için şartname, ihtiyaç program ı taslakları ve konu ile ilgili gerekli 
bilgileri hazırlar ve dosya halinde sıınar. Jüri ön toplantısında 
yarışm a jü risi tarafından incelenerek kesin hale getirilen şartname, 
ihtiyaç programı ve diğer bilgileri jü rin in  istekleri doğrultusunda 
yeniden düzenleyerek jü rin in  onayına sunar.

(2) Yarışm acıların sorularını, bu sorulara jürice verilen yanıtları, 
ayrıca ilgililere duyurulm ası gereken hususları yarışm a sonucu ve 
jüri değerlendirme raporlarının tamamını şartnam e alarak adres 
bırakmış yarışm acılara iletir. Ayrıca:

(A)Raportör, proje teslim ini müteakip bir liste (A  listesi) 
düzenleyerek gelen eserlerin açılış sıra num aralarım  yazar. 
Her paftanın, açıklam a raporlarının .ve m aketin üzeıindeki 
rum uzu kapatarak kim lik ve varsa yer görme belgesi 
zarflan ile birlikte değerlendirm e bitimine kadar gizli olarak 
m uhafaza eder,

(B) Projeleri sunum a hazır hale getirerek, yarışm a şartlarına, 
ihtiyaç programına, alan sınırlarına uygunluğunu kontrol 
eder. Proje ve m aketlerin ölçülerinin, kim lik zarflarının, 
bütün raporların ve istenmiş ise yer gö'rme belgesi 
zarflarının bulunup bulunmadığını tahkik eder. H er proje 
için ayrı ayrı rapor tutarak jü rin in  değerlendirme çalışm aları 
için toplandığı gün jü ri başkanm a sunar. Jürinin ayrıca 
isteyeceği bütün kontrolleri yapar, gerekli belgeleri v erir,

(C) Raportör A  listesinden başka, Jürinin değerlendirm e 
kriterlerine uygun bir B listesi yaparak bütün p ro je leri 
yalnız açılış sıra num aralan ile bu  listeye yazar,

(Ç) Değerlendirm e çalışmalarını müteakip yarışm aya k a tıla n  
bütün yarışm acılara jü ri değerlendirme tutanaklarım  v e  jüri 
raporlarını gönderir,

(D) Raportör jü ri çalışmalarını izler ve jüri ça lışm aları 
esnasında jü ri tarafından kendisine verilen görevleri yerine 
getirir.

26. (1) Jüıi, hazırlık, soru-yamt ve değerlendirme kadem elerinden
oluşan çalışmalarım  aşağıdaki yöntemlerle yürütür.

(A) Jüri tam sayıyla toplanarak çalışır.
(B) Jüri ilk toplantısında asli üyeler arasından bir başkan s e ç e r .
(C) Başkanın seçilm esiyle hazırlık çalışmaları başlamış o l u r .
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(Ç )H azırhk çalışm aları başlam adan önce jü ri heyetinden 
ayrılan lann  yerine aynı n iteliklere sahip yenileri atanır. Hazırlık 
çalışm aları sırasında asli jü ri üyelerinin herhangi b ir sebeple 
çalışm alara katılam am ası halinde, yedek jü ri üyeleri ilk sıradaki 
üyeden başlam ak üzere asli jü r i üyesi yerine geçer. Boşalan 
yedek üyeliğe yeni atam a yapılır.

(D) Y arışm a ilan  edildikten sonra, ön seçim li yarışm alarda ise 
yarışm aya davet m ektubu gönderildikten sonra, asli 
üyelikten ayrılm a durum unda yerine yedek üye geçer ancak 
boşalan yedek üyeliğe atam a yapılm az. Çalışm alar, kalan 
üye sayısı ile yürütülür. A ncak, yedeklerin katılm asına 
karşın asli üyelerin sayısının; beş '(5 ) kişilik jü rilerde üç (3). 
yedi (7) k işilik  jürilerde dört (4) kişinin altına düşm esi 
durum unda idare yeni asli jü ri üyesi atar.

(E) H angi kadem ede olursa o lsun  danışm an üyelerden  ve 
raportörlerden ayrılanlar olm ası durum unda jü ri isterse 
yerlerine aynı niteliklere sahip başka üyeler atanır.

(F) B aşkanın ayrılm ası durum unda, yerine asli üyeler arasından 
yenisi seçilir.

(G )Jüri. ’ -üyeleri, (asli, yedek, danışm an) yarışm acılarla 
sonuçların ilanına kadar yarışm a konusunda İliç b ir şekilde 
görüşem ezler. Y arışm a sonuçlanm adan, herhang i bir 
kadem ede kam uoyuna ve )'arışm ada görevli o lm ayan 
kişilere çalışm alar hakkında açıklam a yapam azlar, 
tahm inde bulunam azlar.

(H) R aportörler ve yardım cıları da görevlerinin gerektird iğ i 
ilişk in in  ötesinde bü  kurala uym ak zorundadırlar.

© Jü rin in  çalışm aları gizlilik ve tarafsızlık  tem elinde yürü tü lür. 
Yarışm ada görevli olm ayanlar sıfatları ne o lursa o lsu n  jüri 
çalışm alarının yapıldığı yerlere girem ezler, ça lışm alarına 
katılam az ve kararlarına m üdahale edemezler.

(İ) Jüri çalışm alarının her kadem esi tutanaklara geçirilir v e  tüm  
üyeler v e  raportörlerce im zalanır.

(J) Jüri kararları,- yalnız asli üyelerin oylarıyla alınır. O y lam alar 
açık yapılır ve çekim ser oy kullanılam az. K a rş ı oy 
sahiplerinin isim leri ve gerekçeleri m utlaka tu tanak lara  
geçirilir.

(K) D anışm an, yedek üyeler ve raportörler hazırlık  so ru -y an ıt 
ve değerlendirm e çalışm alarına katılırlar, ancalc oy 
kullanam az! ar.

(L) O yların eşitliği durumunda, başkanın olduğu ta ra f  ç o ğ u n lu k  
kabul edilir.

(M) D anışm an üyelerin her toplantıya bizzat katılm aları şa rtt ır . 
Toplantılara katılm ayan veya katıldığı halde jü riy i y e te r in ce  
aydınlatam ayan danışm anların yerine jü ri, id a re d en  
yenilerinin atanmasını isteyebilir.
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J ü r i  H a z ır lık  
Ç a lışm a la rı

Söru-Y anıt
Ç alışm alar»

Jüri
D eğerlendirm e
Ç a lışm a la rı

27. (1) Jiiri üyeleri konunun gerektirdiği program  etüdünü, gerek
gördüğü takdirde yarışm ayı çıkartan kurum ve konuyla ilgili her 
türlü  m eslek elam anlarından yararlanarak yapar ve yarışm a 
koşullarım  kesinleştirir.

(2) Jürinin hazırlık  çalışm aları ve tartışmaları bir tutanakla saptanır. 
Y arışm a doküm anlarının her sayfası jü ri üyelerince paraf 
edilmeden yarışm a ilan edilemez.

28. Jüri, son soru sorulm a tarihim  izleyen üç (3) gün içinde toplanarak 
yarışm acıların sordukları som lan  yanıtlar. Y anıtlar, bu Tüzüğün
(17)inci m addesinde belirtilen süreler içeresinde tüm  yarışm acılara 
yazılı olarak gönderilir.

29. (1) Jüri değerlendirm e çalışm aları için tasarım ların son teslim
tarihinden itibaren' en geç on beşinci günü izleyen günde ta m  sayı 
ile toplamı'.

(2) Bütün jü ri üyeleri, değerlendirm e çalışm alarının başlangıcında, 
imzalı dürüstlük taahhütnam esi verirler. Bu taahhütnam ede 
yarışm aya katılan projeleri daha önce görmediklerini belirtirler.

(3) Jüri değerlendirm e çalışmaları esnasında şartnam e ve - 
program da değişildik yapm aya ve seçim sırasında şa rtnam e ve 
program dan ayrılm aya yetkili değildir..

(4) Jüri, raportör tarafından hazırlanan raporda, p ro g ra m  ve 
şartnameye aykırılığı belirtilen hususlara göre projenin y a rışm a  dışı 
bırakılıp bırakılm ayacağı hususunda karar verm ek ve Y arışm a  
şartnam esinde uyulm ası zorunluluğu olduğu tespit ed ilm iş  
hususlara ve b ilhassa verilen maliyet tavanına uym ayan p ro je le ri 
yarışm a dışı bırakıp bırakm am ak konularında yetkilidir.

(5) Asli jü ri üyeleri, projeler üzerinde ilk inceleme ça lışm aların ı 
yaptıktan sonra değerlendirm e yöntemini tespit eder.

(6) Jüri başkanı, seçim lerin bu  Yönetmeliğe uygun o la ra k  
yapılm asını tem inden sorumludur.

(7) Jüri sonuç alıncaya kadar sürekli olarak çalışır. Jüri, k a ra r la n ın  
asli üyelerin oyları ile ve çoğunlukla alır. Jüri çalışm alarında b ü tü n  
üyeler olumlu veya olum suz oylarım kullanırlar, çekbcnser 
kalamazlar. O ylam ada çift sayıda üyeden ötürü eşit oy ç ık a rsa , 
başkanın olduğu ta ra f çoğımlıık. sayılır.

(8) Jüri yaptığı tüm  çalışm aları tutanağa bağlar. Hazırlanan t u t a n a k . 
asli ve danışm an üyelerce imzalanır, varsa karşıt görüşler ek le n ir-
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Y a rışm a d a n
Ç ikarm a

S eçm e U su lü

30. (1) K im lik zarfı bulunm ayan projeler,

(2) Şartnam ede uyulm ası zorunlu olduğu belirtilen  hususlara 
uym ayan projeler,

(3) H erhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan  ve işaret bulunan 
eserler, (Yazanın kim liğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış 
açıklam a notlan  bu  işaretlerden sayılır)

jü ri karan  ile tu tanağa geçirilm ek şartıy la yarışm adan çıkanlır.

31. (1) Y arışm ada kalan  bü tün  projeler daha önce jü rice  belirlenm iş 
değerlendirm e yöntem ine göre incelenir. H er elem enin sonucu 
tu tanağa geçilir. Seçim  aşağıdaki şekilde yapılır.

(A) Birinci eleme: P rojeler üzerinde görüşm e açılm adan oylam a 
yapılır. B irinci elem enin oybirliği ile yapılm ası şarttır.

(B) İkinci elem e: 'Projeler üzerinde toplu  görüşm e açılır. 
Üyelerin yansından  fazlasının o lum suz oyunu alan eserler 
elenir. E lenen projelerin elem e nedenleri ve k a rş ı oy 
sahipleri raporda belirtilir.

(C) Ü çüncü elem e: Ü çüncü elemeye kalan projeler üzerinde jüri 
üyelerinin (asli ve danışman) her biri olum lu ve o lum suz 
görüşlerini söyledikten sonra, derece ve m ansiyon grubuna 
kalacak projeler veya eserler seçilir, elenenler h ak k ın d a  jüri 
üyelerince ayrı ayrı rapor düzenlenir ve tu tanağa ek len ir.

(Ç) D ördüncü elem e: Üçüncü elem eden sonra kalan p ro je le r 
derece ve m ansiyon  sayısından fazla  ise, üçüncü  e le m e  gibi 
b ir elem e daha yapılır ve kalan proje sayısı ö d ü l ve 
m ansiyon sayısına indirilir. B u  elem e sonunda elenen proje 
veya eserler hakkında da jü ri üyeleri rapor düzenlerler.

(D) Sıralama: E lem eler sonucunda ödül ve m ansiyon sa y ıs ı 
kadar proje ayrıldıktan sonra bunlar arasında s ıra lam a  
yapılır. Jüri şartnam ede öngörülen ödül ve m ansiyon ları 
verm ek zorundadır. Ödül ve m ansiyon kazanan ve satın 
alm an tüm  pro jeler hakkında asli jü ri üyeleri ayrı ayrı r a p o r  
düzenler ve tutanağa eklenir.

(2) G erekli görülm esi durum unda; jü ri, birinci seçilen p ro je y e  
tavsiyelerde bulunabilir. Jüri tavsiyeleri yazılı olarak tu ta n a ğ a  
eklenir ve yarışm acıya bu tavsiyelerin yerine getirilm esi için 
yanşm a süresinin 1/3’ünü aşmayacak bir süre verilir. Jüri v e rd iğ i 
sürenin sonunda tekrar toplanarak tavsiyelerin yerine g e tir ilip  
getirilm ediğine karar verir ve sonucu idareye bildirir. B irin c iliğ i 
kazanan yarışm acılar jü ri tavsiyelerine uym ak zorundadır.
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Eser
Sahiplerinin
T espiti

Yarışm anın  
Sonuçlanm ası ve 
İlanı

(3) Satuı almaların adetleri jü ri tarafından tespit edilir ve yarışmaya 
ilginç yaklaşım  getiren projelerin seçilmesi am acıyla kullanılır. 
Herhangi bir elemede elenmiş bir proje satın alınabilir.

(4) M ühendislik, fikir proje ve güzel sanat eserleri yarışmalarında, 
değerlendirme, elem e ve seçme şekli konunun özelliğine göre jüri 
tarafından yarışmadan önce tespit ve ilan edilir.

32. (1) Ödül alacak eserlerle, jürice satın alınması tavsiye edilenler 
tespit edilip sn a  numaralarına, göre tutanağa geçtikten v e  jüri 
raporu tanzim edilerek imza edildikten soma bu eserlerin kimlik 
zarfları açılır ve eser sahiplerinin adları tutanağa geçirilir. Jüri 
başkam tarafından kimlik belgesine kazanılan ödül yazılarak 
imzalanır.

(2) Zarfların açılmasından sonra, ödül alan yarışm acılardan 
herhangi birinin yarışmaya girmeye hakkı olmadığı anlaşılırsa 
kazandığı derece sayılmaz ve o ödül sıralamaya göre ondan, sonra 
gelene verilmek suretiyle diğerleri bir üst sıraya çıkartılır.

(3) Yarışmada, bir ldşi bir kere ödül alır, başkasıyla b irlik te  olsa 
dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

(4) "İş deneyim belgesi" gerekli olan hallerde; Jüri yarışm acılardan 
"İş deneyim belgesi" istemiş ise; birinci seçilen yarışmacı ile  ilgili 
"İş deneyim belgeleri" yarışma sonuçlarının ilanından önce jü rice  
tetkik edilir. Bu belgeler yetersiz bulunursa, birinci seçilen proje 
müellifinin danışman ya da danışmanlarla çalışması istenir. B irinc i 
seçilen müellifçe teklif edilen danışman ya da danışmanlar jü r ic e  
onaylanır. Bu konudaki danışman ile müellif arasındaki ilişk ile r 
ilgili ihtisas odalarınca düzenlenil-.

(5) Jüri tarafından verilen kararlar kesindir.

33. (l)D eğerlendinne çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tu tan ak  
ve raporlar jü ri başkanı tarafindan yarışmayı açan id a ren in  
yetkilisine teslim  edilir. İdare, yarışmanın sonucunu en geç o n b eş
(15) gün içinde bu Tüzüğün 14’ üncü maddesinde belirtilen y ay ım  
araçlaıı ile ilan eder.

(2) Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jü r in in  
raporları ve üyelerin bireysel raporları yarışmanın sonuçlandığının  
idareye bildirilmesini izleyen bir hafta içinde yarışm aya ka/tılaıı 
tüm yarışmacılara gönderilir.

K o lokyum 34. (1) Her yarışm anın sonuçlanmasından sonra o yarışmayla i lg i l i
sonuçların tartışılacağı' 'b ir kolokyum düzenlenir. Kololcy&nna
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katılmaya hiç bir kısıtlama getirilemez.

(2) Kolokyuma tüm jüri üyelerinin (Danışman, asli, yedek) ve 
raportörlerin katılımı zorunludur. Kolokyum, katılanlarm oylarıyla 
seçilecek bir meslek odası üyesince yönetilir. Kolokyumun tarihi 
ve yeri yarışma şartnamesinde belirtilir.

(3) Kolokyumda sorular sözlü veya yazılı olarak sorulur. Sorular, 
jürinin bütününe olduğu gibi ayıı ayrı jüri üyelerinin her birine de 
yöneltilebilir.

35. Yarışmanın sonuçlanm a ilanından, sonra en geç otuz (30) gün 
içinde, Jüri tarafından yarışma dışı bırakılan da dahil, bütün 
projeler, imzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte en az bir 
hafta boyunca sergilenir. Sergi, ücretsiz olarak halka açık yapılır.

A L T IN C I K ISIM  

Ö n Seçimli ve İk i K adem eli Y arışm ala r

36. (1) Ön seçimli yarışmalarda, ön seçimin amacı, konunun 
gerektirdiği uzmanlık ve deneyime sahip olanların seçim idir, Ön 
seçimde herhangi bir etüd, proje, çizim, rapor ve benzeri çalışm a 
istenmez.

(2) Ö n  seçimli yarışmalarda, adaylara son başvuru için yirm ibeş 
(25) günden az olmamak üzere süre tanınmak suretiyle ön seçim 
üam yapılır. Son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular jü rice  
değerlendirilerek; ön seçim şartnamesinde ve ön seçim ilanında 
belirtilen kriterlere göre en az beş (5) yarışmacı seçilir. Seçilen 
yarışmacılara, tasarımlarım hazırlayabilmeleri için en az altm ış 
(60) gün süre verilerek yarışma şartnamesi ile birlikte yarışm aya 
davet mektubu gönderilir. Yarışmaya davet edilebilecek yarışm acı 
sayısının beşten az olması veya yapılan davet sonucunda yarışm aya 
üçten az yarışmacının katılması halinde yarışma iptal edilir.

(3) Ön seçimli yarışmalarda, ön seçimden sonra se rbest 
yarışmaların bağlı olduğu hükümler uygulanır.

37. (1) Yarışmalar konularının önem ve özelliklerine göre jü r in in
teklifi ve idarenin onayıyla iki kademeli olarak düzenlenebi lir.

(2) Yarışmanın birinci kademesinde, fikri niteliği öne ç ıkaracak  
ölçekte ve özellikte teklif istenir.

(3) Yarışmanın birinci kademesinin sonunda şartnamede göstea'ilen 
derece, mansiyon, varsa satın alma sayısı kadar proje se<çilir. 
Bunlar kendi aralarında sıralanmaz. Seçilen projelerin h e r  b ir in e
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Jüri
Ü cretlerin in
T esp iti

eşit m iktarda ödem e yapılır.
(4) İlk kadem ede seçilen proje sahiplerine, jü ri raporunda yalnız 

kendi projelerine ait olan eleştiriler ve program larda m eydana 
gelebilecek değişiklikler, ilk kadem enin sona erm esinden en 
geç oııbeş (15) gün som a bildirilir. Ancak, projeleri ve kimlik 
zarfları ikinci kadem enin sonuna kadar raportörlükte saklı 
tutulur.

(5) İlk kadem edeki tutanaklar ve elenen projeler ile ilgili raporlar 
ikinci kadem enin sonunda proje sahiplerine gönderilir.

(6) İki kadem eli yarışm aların  birinci kadem esinde seçilm iş projeler 
ikinci kadem enin sonuna kadar gizli tutulur.

(7) Yarışmanın ikinci kadem esine yalnız birinci kadem ede seçilm iş 
olan projelerin-sahipleri katılabilirler.

(8) Her iki kadem edeki yarışm ayı aynı jü ri değerlendirir. İkinci 
kademede, birinci kadem edeki te ld if aynen verilem ez. Ödül 
alabilmek için, yarışm acının yarışm a şartlan dışına çıkm am ış 
ve projesini geliştirm iş olması şarttır.

(9) İkinci kadem enin sonunda tespit edilen derece ve m ansiyonlar 
ile varsa satın alm alar ödenir.

(10) Y arışm anın her iki kadem esi için, diğer hususlarda serbest
. yarışm aların bağlı olduğu hükümler uygulanır.

(11) Her iki kadem eye ait projelerin tüm ü, ikinci kadem enin 
sonuçlanm asından sonra sergilenir.

(12) M ühendislik, fikir proje ve güzel sanat eserleri 
yarışm alarında; iki kadem eli yarışm a yapılm asını gerektiren 
hallerde izlenecek yol, jürin in  teldifı ve idarenin o n ay ı ile 
yapılır.

YED İN C İ KISIM  

Ücretlerin ve Ödüllerin Tespiti

38. (l)Y arışm alarda görev alan danışman ve asli jü ri ü y e le ri ile 
raportörlerin her birine, yarışm acılara verilecek ödüllerin to p lam  
tutarının % 4 ünü geçm em ek üzere idarece belirlenecek m ik ta rd a  
ücret ödenir.

(2) Hazırlık çalışm alarına katılıp soru-yam t ve değerlendirm e 
çalışm alarına katılm ayan jü ri üyelerine ücretin 1/3 ’ü,

(3)Hazırlık ve soru-yam t toplantılarına katılıp değerlendirm e 
toplantılarına katılm ayan veya değerlendirme toplantılarına k a tılıp  
önceki toplantılara katılm ayan jü ri üyelerine ücretin 1/2’si,

(4)Yedek jü ri üyelerine, danışman ve asli jü ri üyelerine ö«denen 
m iktarın 1/2’si,
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(5) R aportör yardım cılarına (Teknik ressam , daktilo  ve benzeri) 
raportör ücretlerinin 1/5’i, h izm etlilere ise 1/1O’u,

ödenir,

Ö d ü lle r in  39. V erilecek ödüller yapı yaklaşık m aliyetleri, peyzaj uygulam a
T e sp iti  yaklaşık m aliyetleri, kentsel tasarım  uygulam a yaklaşık  m aliyetleri

konunun önem i ve özelliği, kapsadığı iş ve yarışm acıların 
m asrafları dikkate alınarak yarışm ayı düzenleyen idare tarafından 
belirlenir. V erilecek toplam  ödüller (derece ve m ansiyon) yaklaşık 
m aliyetlerin % 0,5 (b indebeş)’inden az % 3(yüzdeüç)’ünden  fazla 
olamaz. '

SEK İZ İN C İ K ISIM  

R um uz, P rojelerde O luşacak H asarlar, Y arışm anın İptali ve D iğer H u su slar

R u m u z v e  40. Tasarım , proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar
A m balaj görm eyecek şekilde teslim  edilir. P roje veya eserin  tüm
E sasları paftalarının, raporların  her sayfasının sağ üst köşesine, m o d e l ve

benzeri nesnelerin  uygun yerlerine ve am balajların  s a ğ  üst 
köşesine beş (5) karakterli bir rum uz yazılır. R um uzda ku llan ılan  
karakterler tekrarlanm am ak ve sıralı olmamalıdır.

P rojelerde . 41. Yarışm acı tarafından m akbuz karşılığı raportörlüğe teslim  edilen
O lu şacak  tasarım , proje veya eserler idarenin sorum luluğu a ltındadn .
H asarlar İdarenin kusuru nedeniyle kaybı veya zarar görm eleri du rum unda

yarışm acıların tazm inat hak lan  saklıdır. . .

P rojelerin  Geri 
V erilm esi

42. Y arışm adan som a derece alm ayan tasarım  sahipleri, se rg in in  
b itim ini m üteakip b ir (1) ay içerisinde yarışm ayı çıkartan id a red en  
tasarım larını alırlar. İdare, bu  süre içinde alınm ayan p ro je lerden  
sonım lu değildir.

Ö d ülsüz 43. Deprem , sel gibi büyük doğal afetler sonrasında ihtiyaç d u y u la n
Y arışm alar yeniden yapılanm a projeleri kapsam ında m eslek odalarım ın da

olum lu görüşleri alınarak ödülsüz yarışm alar düzenlenebilir. ]Bu tür 
yarışm alarda, jü ri ücretleri ve ödüller hariç bu T üzük h ü k ü m le ri 
uygulanır.
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İdare, yarışm a sonucunun ilan edilm esinden önceki herhangi bir 
aşam ada yarışm ayı iptal etm e hakkına sahiptir. Y arışm anın iptal 
edilm esi durum unda, yarışm acılarca idareye teslim  edilen hiçbir 
tasarım  idarece kullanılam az.

D O K U Z U N C U  K ISIM  

Son K urallar

Y ü rü tm e  Y e tk is i 45. B u  T üzüğü B akanlar K urulu adına B ayındırlık  İşleri ile G örevli
Bakanlık  yürütür.

Y ü rü r lü ğ e  G iriş  46. Bu Tüzük R esm i G azetede yayım landığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

Y arışm an ın  .44. 
İptali


