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HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi

 MADDE 9 – (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;                                                                

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin 

miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde 

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

belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere 

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

hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet 

hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay 

belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

yer alan “% 20” ibaresi “% 7” olarak değiştirilmiştir.

İstenecek belgeler

 MADDE 29 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin 

değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre 

belirlenir:

 a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya 

isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili 

olduğunu gösteren belgelerin,                                                                                                                                                                       

c) Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde (a) ve (b) 

bentlerinde sayılan belgelere ek olarak; 

 1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer 

alan “mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve” ibaresi ile aynı fıkranın (c) bendinin (1) 

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi 

eklenmiştir.

“ç) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka 

referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.”

Belgelerin sunuluş şekli                                                                                                                                 

MADDE 31 – (7)  İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin elektronik 

ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen 

belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 

ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden 

veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu 

belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

İş hacmini gösteren belgeler                                                                                                                         

MADDE 36 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı 

ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında 

dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda 

aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse 

oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.”
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Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu                                             

MADDE 41 (2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; 

ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı 

ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.                                                                                                                                                 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiştir.

“Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin 

sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra 

yapılmış olması zorunludur.”

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren belgeler

 MADDE 38 – (1) İhalelerde aday veya isteklilerden; 

 a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

 c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

 ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

 istenilmesi zorunludur.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(a), (b), (c) ve (ç)” ibareleri “(a) ve (b)” şeklinde 

değiştirilmiştir.

“(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi 

itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi 

gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu 

durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale 

dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/H numaralı Götürü Bedel 

Teklif Mektubu ve KİK015.3/H numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının 

2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı 

olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme 

imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili 

mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak 

İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”
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