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ÖZET 

İlıale mevzuatının karmaşık olması uygulamada zaman 

zaman güçlükler doğurmaktadır. Soruna çözüm bulabilmek 

için inşaat ihale uygulamalarının yasama, yürütme ve yargı 
organlarınca belirlenen sınırlarının bilinmesi ve yorum

lanması gerekmektedir. Bu amaçla 1933 yılından bu yana 

çıkarılan yasa, yönetmelikt genelge, ... ile yargı karar

ları ele alınıp yorumlanmış ve inşaat mühendisliğini ~
ren kısımları genel hatları ile çizilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada, kapsam olarak çok geniş olması nedeni ile 
yalnızca sözleşme uygulamasına kadar olan kısım ele alın
mıştır. 
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SUMMARY 

Complex bidding regulations sametimes produce 

difficulties. To solve this problem it is necessary to 

known and interpret constructing bidding application limits, 

which are set up by legislation, government and law 

institutions. For this reason, all lans, regulations, 
ı 

memos, ... , ~uridict~onal sentences issued since 1933 are 

studied and commented and tried to determined the parts of 

those which refer to! civil engineering profession. 

In this work, b~cause the scope is hold very large, 
ı 

only parts, which expand until contract applications, are 
ı analyzed. 



Tez çalışınam sırasında değerli vakitlerini ayırarak 
gerekli yardım ve desteğini esirgemeyen Sayın Hacarn 

Doç.Orhan Ytiksel'e teşekktirti bir borç bilirim. 

Mukaddes DİKER 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

ÖZET ................................................ iv 

s UMMAR y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . V 

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ...................... x 

1. GİRİŞ ............................................ 1 

2. İHALE ÖNCESİ HAZIRLIK VE İŞLEMLER ................ 4 

2.1. Arsa Seçimi ve Temini .... .. . ... .. .... ... .... 4 

2.2. Uygulama Projelerinin Hazırlanması .......... 5 
2.3. İlıale Talebinde Bulunulması ..... ....... ..... 6 

3. İHALE DOSYASI HAZIRLIGI •• ft ....................... . 9 

4 . İ HALE YÖNTEMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

L•. 1 . Kapalı Teklif Yöntemi ... .. . ................. 13 
4.2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif 

Yönt e ın i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 

4.3. Açık Teklif Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
4. 4. Pazarlık Yöııtemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
4. 5. Yarışma Yöntemi ............................. 16 

5. iHALELERDE DUYURULAR ............................. 17 

6. İHALELEYE KATILMADA ÖNSEÇİM. ... ..... ..... ...... .. 25 

6.1. ihaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi .......... 26 

6.2. Belge Komisyonl~rının Kurulması ............. 27 

6.3. Belge Komisyonlarının Çalışması ............. 28 

6.4. ihaleye Katılamayacak Olanlar ............... 33 



İÇİNDEKİLER (devam) 

Sayfa 

7. İHALE KOMiSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMASI ..... 37 

7.1. Komisyonların Kurulması 

7.2. Komisyonların Çalışması 
..................... 
..................... 

8. ÖNERİLERİN VE~İLMESİ ............................. 

37 

39 

43 

8.1. Önerilerin İdareye Verilmesi ......... ....... 43 

8.2. Önerilerin Açılış Zamanının Belirlenmesi .... 44 

8.3. Dış Zarfta Yer Alan Belgeler ................ 45 

8.3.1. Geçici güvence belgesi ............... 46 

8.3.2. ihaleye katılma belgesi .............. 52 

8.3.4. Noterden onaylı imza sirkUleri ....... 53 

8.3.5. Diger belgeler ....................... 53 

8.3.6. Iç .zarf ...................... ~....... 53 

9. ÖNERİLERİN DECERLENDİRİLMESİ ..................... 

10. SÖZLEŞME EVRESİ ................................. 
10.1. İta Amiri ................................. 

59 

63 

64 
10.2. İta Amiri Onayı........................... 66 

10.3. Maliye Bakanlıgı Vizesi ··~················ 67 
10.3.1. Vize için bakanlıga önyazı 

yazılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

10.3.2. Vize dosyasında bulunması gereken 

belgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

10.4. İhalenin Tebligi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

10.5. Sözleşme Yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

10.5.1. Yük1eniciye düşen görevler . ... .... 72 

10.6. Sayıştay Vizesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
10.6.1. Tescil için Sayıştay'a önyazı 

yazılması ........................ . 77 
10.6.2. Sözleşme dosyalarında bulunması 

gerekli bilgiler ................. . 78 



İÇİNDEKİLER (devam) 

Sayfa 

ll. SONUÇ VE ÖNERİLER ............................... 81 

KAYNAKLAR 
. . . 

DI:? .[NI •••..••••••••••.•••••••••••••••••••• 83 



Kısaltınalar 

İs.Y. 

İlı.Y. 

m 

A.O.Y. 

D.P.T. 

B.İ.G.Ş. 

B.K. 

D.M.K. 

D.İ.G. 

M.U.K. 

İlı.Şart. 

K.H.K. 

B.İ.G. 

SİMGELER VE KISALTMALRA DİZİNİ 

Açıklamalar 

2942 Sayılı İstimlak Yasası 

2886 Sayılı İlıale Yasası 

Madde 

1164 Sayılı Arsa Ofisi Yasası 

X 

Devlet Planlama Teşkilatı 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 

Borçlar Kanunu 

Devlet Memurları Kanunu 

Devlet İlıaleleri Genelgesi 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü 
İle İlıale Şartnamesi 

Kanun Hükmündeki Kararname 

Bayındırlık İşleri Genelg~si 



ı 

1. GİRİŞ 

Ttirkiye de inşaat ihalesi uygulamalarında ihale yasa

sı, Muhasabe-i Umurniye Yasa·'sı, Tebligat Yasa'sı, Borçlar 

Yasa'sı, Sayıştay Yasa'sı, ... gibi birçok yasa kullanıl

maktadır. ayrıca ihale uygularnasında etkinliği en fazla 

olan ihale yasası da pek çok değişik konuya hizmet etmek 

amacı ile hazırlanmıştır. Kıymetli eşya alımı, inşaat 

yaptırılması, göllerin kiralanması, otlakların kiraya ve

rilmesi, ... gibi birbirleriyle bağlantı kurularnıyacak işler 
') * aynı yasa ile çöztilmektedir. 1930 lu yıllaJ~n 

başlarında ytirtirlOğe giren 2490 sayılı ihale Yasastsi eko

nomik gidişe paralel olarak yenilenemediği için zaman zaman 

yasa maddelerinde değişiklikler yapılmış, bazı boşlukları 

doldurmak amacı ile yargıya başvurulmuş ve or~an alınan ka

rarlar ihale düzeninin temelinde önemli görevler üstlenmiş

tir. 

Ytirtitmenin, özellikle 1960 lı yıllardan sonra sık sık 

çıkardığı kararnameler de bu amaca hizmet etmişlerdir. 

İnşaat ihalelerini uygulayanların bu karmaşa içinde 

kendisi için gerekli olan bilgileri derleyip topariaya

bilmesi pek mtimktin olmamakta, hukukçular da bir özel yasa 

uygulamasa olması nedeni ile bu alana eğilrnek istememekte, 

ya da teknik özelliği nedeni ile sorunların çöztimlinde et

kili olamamaktadırlar. 

İnşaat ihalesi, uygulama açısından birkaç evreye ayrı

labilir. Buıüardan ilki sözleşme öncesi ve sözleşme aşa
ması olarak gösterilebilir. Sözleşme uygulaması ve sözleş

menin sona erdirilmesi ve nihayet sözleşme sonrası diğer 
evreleri oluştururlar. Yargı açısından ilk evrenin Danış

tay'ı, sözleşme uygulamasının Sayıştay ve Yargıtay'ı ilgi

lendirmesi de bu ayrımı kolaylaştırmaktadır. 

Oldukça uzun çalışınayı gerektireceği için bu tezde 

tUm evrelerin incelenmesi yerine sözleşme yapılmasına ka

dar geçen evre incelenmiştir. Çalışmada eski ve yeni ya-
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sanın görtiş: ~ri, ilgili yargı kararları ve yUrtitmenin koy

duAu eski ve yeni kurallar, uyuşmazlıkların yoAunlaştıAı 
soru~ardagöz öntine alınmış ve zaman zaman bu koşullar al

tında ne yapılması gerektiği araştırılmış ve gerel bir kural 
konulmaya çalışılmıştır. 

Devlet ihale sistemimizin tarihçesi şöyle özetlenebi
lir (Gönen ve Işık, 1984): 

Osmanlı Imparatorluğu zamanında satınalmaları yUrtit
rnek için 1857 yılında bir nl.zamname hazırlannn.ştır. 

1914 tarihli ek bir nizarnname ile satın almalar ilave 

olarak bazı yapım işlerinin de,.bakanların iznine gerek ol
madan ihaleye çıkarılabilmesi kabul edilmiştir. 

4 Haziran 1919'da çıkarılan ve 1921'de yasalaşan bir 

kararname ile SOO lirayı aşan alımların Maliye Bakanlığı' 

nda kurulmuş olan Tevhidi Milbayaat Komisyonu eliyle yapıl
ması sağlanmıştır. 

1921 yılında ek bir kararname ile dairelerio acil ge
reksinimleri için bazı ayrıcalıklar getirilir. 

Kurtult·} Savaşı sırasında gereksinimierin başkomutan

lık emirleri ile ve Bakanlar Kurulu kararı ile sağlanması 
yoluna gidilmiştir. 

22 Nisan 1925'de 661 sayı ile ytirUrltiğe konulan Mtiza

yede, Mtinakaşa ve İhalat Kanunu ile htiktimet adına yapılacak 

her ttirlU satınalma, satma, kiraya verme, yapım onarım, ke

şif, taşıma ve benzefi işlerin Kapalı Zarf, Açık Eksiitme 

ve Artırma ve Emanettyöntemlerinden hangisine göre ytirtitti
leceği htiktimlere bağ anJ_r. Daha sonra bu yasaya ek olarak 1q26' 

da, 799, 878 ve 1300, 1929 yılında 1540 ve 1633 yılında 
ı 

2338 sayılı yasalar fıkartılır. 

1925 yılında pe çok yasad~ modern esaslara ~öre de
ğişiklikler yapılmas 1 na karşın Ihale Yasası'nda böyle bir 
çalışma yapılmamıstı~. 

1980 li yıllaralkadar kulilanılacak olan 2490 sayılı 
yasa 10 Aralık 1934' ı e "Artırma, Eksiitme ve İhale Kanunu" 

1 
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adı ile ytirtirltiğe girer. Bu yasa, yayınlanması~ı izleyen 

yıllard<Lı günlin ihtiyaçlarını karşılar, ancak, İkinci Dlinya 

Savaşı ve sonrası dönemlerde, dtinya ve Tlirkiye ekonomi yapı

sında hUylik değişikler olması, yasayı yetersiz kılar. Nisan 

1946'da 4876 sayılı yasa ile parasal limitler artırılarak 
yasada ilk değişiklikler yapılır. Ocak 1979'da yasanın bir 

çok maddesi değiştirilir.ve 4876 sayılı yasa ylirlirllikten 
kaldır ı lmi'ş tır. 

2490 sayılı yasa'nın mali hliklimlerin dışında da katı 
kurallar içermesi, değişik idarelerin sorunlarını bu yasa 

hlikümlerine göre çöztimleyememesi nedenleriyle, idareler ya 

özel yasalarla veya yönetmeliklerle kendilerini bu yasanın 

kapsamı dışında tutarlar. Yaklaşık bir fikir vermesi amacı 
ile şu rakamlar verilebilir (Ttirkoğlu ve Egemen, 1980); 

Yasalardaki özel hükümler nedeni ile ihale işlemleri 
kısmen ya da tamamen 2490 sayılı yasa dışında bırakmak 

için; Genel Bütçeli İdareler'de 51, Katma Bütceli İdareier

de 15, Belediye ve Özel İdarelerde 12, İktisadi Devlet Te

şekküleri'nde 13 ve diğer devlet kurum ve ortaklıklarında 
17'nin üzerinde yasa çıkartılmıştır. 

2490 sayılı yasaya bağlı olmayan genel katma bütçeli 

daire ve idarelerin"ihale yönetmelikleri"nin sayısı 50'nin üze

rindedir. Son 0larak 8.9.1983 Tarihinde Danışma Meclisi' 

nde kabul edilip 10.9.1983 gün ve 18161 Sayılı Resmi Gaze

te'de yayınlanan ve 1.1.1984 tarihinde 2886 sayılı yasa 

yürürlüğe girer. Yasa düzenleme açısından yapım sırasına 

daha uygundur. Ancak yapılan değişiklikler yukardaki so

runları çözememekte, bunun yanısıra'lıygun bedelde''görüldü
ğü gibi yeni sorunlar getirmektedir. 

2490 sayılı yasa zamanında alınan yargı kararlarının 
ihale uygulamasında halen büyük etkinliklerinin olduğunu 
da belirtmek gerekir. 
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2. İHALE ö~;ESİ HAZIRLIK VE İŞLEMLER 

2.1. Arsa Seçimi ve Temini 

İhaleye gidilebilmesi ~çin öncelikle inşaatın yapıla
ca~ı arsanın temin edilmiş olması, bunun yanında,gereki

yorsa,imar durumuna ait bilgilerin de elde edilmesi gere

kir. Arsa temin edilmiş olması şartı bina ve benzeri in

şaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz (İh.Y., m 2). 

Yatırırnci kuruluşun e1inde mevcut arsası bulunabilece

Ai gibi, yatırımın kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlan

masından sonra da uygun ol~n arsayı temin etme yoluna gi
dilebilir. 

Yatırımcı kuruluşun elinde inşaat için uygun arsası 

yoksa gerekli arsayı Arsa Ofisi Genel MlidlirlUAli'ne bildi

rerek Arsa Ofisi eliyle sa~lamak zorundadır. Ancak istek

leri dört ay içinde karşılanmazsa veya bu süre için de 

karşılanamıyacagı bir yazı ile bildirilirse kamu kuruluş

ları ihtiyaç duydukları arsaları hazine, belediye veya di

~er kuruluş·ardan saglayabilirler. Ancak bu şekilde temin 

edilen arsa ve arazilerin ölçekli krckileri ile kullanım 

amacı cins, miktar ve di~er özelliklerinin en az altı ay 

içinde Arsa Ofisi Genel MlidlirlliAli'ne bildirilmesi gere
kir (1). 

Belediye, hazine veya di~er kamu kuruluşları ve Arsa 

Ofisi eliyle arsa temin edilemezse kamulaştırma veya mal 

sahibiyle anlaşarak,satın alma yollarına da başvurulabilir. 

Bu halde arsa veya arazinin tasarruf durumunu gösteren ka

dastro haritası temin edildikten sonra taşınınazın sahiple

ri, yüzölçlimli, tahmini rayiç bedeli ve imar durumu tesbit 

edilir. Varsa imar çapı alınarak arsanın kanalizasyon, 

1A.O.Y., m 12: Ahama ve Gönlilal'dan 



yol, su, elektrik, telefon gaz gibi baglantıları planda 
gösterilir (1). 
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Daha sonra kıyınet takdir komisyonu toplanarak (İs.Y., 
m 10) kıyınet takdiri yapar (İs.Y., m ll) ve bunu malikiere 
teblig eder (İs.Y., m 13: Abama ve Gönülal'dan). 

Satınalma komisyonu ile arsa sahipleri anlaşırsa arsa

nın kamu idaresi adına tescili yapılır (İs.Y., m 18). Aksi 

halde kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma yapılır 
(İs.Y., m 17: Abama ve Gönülal'dan). 

Yukarda anlatılan usullerden hangisi ile arsa temin 

edilmiş olursa olsun imar durumu, boyutları yol, kanali

zasyon, telefon gibi baglantıları ile zemin durumu, topoğ

rafik durum veya heyelan bölgesinde olup olmadıgı hususları 

gözönünde bulundurulmalıdır (1). Bunun için "Arsa Bilgi 

Formu" veya "Zemin Sual Fişi'' denilen bir form kullanılır. 

Ve elde edilen sonuçlar bir rapora baglanır. 

2.2. Uygulama Projelerinin Hazırlanması 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale yoluyla veya emanet 

olarak yaptırılacak bina ve tesislerin uygulama projeleri 
(mimari-betonarme, tesisat); 

a) İmar Kanunu ve konuya ait diger mevzuata, 

b) Binanın yapılacağı yerin belediyesi tarafından ha
zırlanmış olan imar yönetmeligine, 

c) Bina (veya tesisin) özelliklerine uygun olarak ya
pılmalıdır. 

Projeler aşagıdaki usullerden bir veya bir kaçının kul

lanımı ile elde edilirler. 

1. Yarı~ma usulüyle ihaleye çıkarılıp yarışınayı kaza
nan proje müellifleri ile sözleşme yapılarak. Bu 

1 Yeşilada ve Rakman, 1975 



işlerin mesleki kontrollülük hizmetleri projesi 
uygulanacak olan yarıs.macıya, pazarlıkla ihale 
edilebilir (İlı. Y., m 52). 
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2. Yaptırılacak bina veya tesisin (ihtiyaç programı 

vey2 avan projesi üniteleri denetimi altında proje 

bürolarına ihale edilerek (İh.Y., m 44; m 51) 

3. İlgili kamu kuruluşlarının proje üniteleri tarafın
dan hazırlanarak. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe 

projeler idare tarafından düzenlenir (1). 

4.. Sözleşme ile uygulama projelerinin tamamı veya bir 

kısmını hazırlamakla müteahhid yükümlü kılınarak 
(BİGŞ m 10). 

Projelerin hazırlanmasında Bayındırlık ve Iskan Bakan

lığınca hazırlanan ve yayımlanan mühendislik ve mimarlık 

projeleri düzenleme esaslarını belirleyen şartnamesine de 
uyulması gerekir. 

2.3. İlıale Talebinde Bulunulması 

İhaleye gidilebilmesi için yatırımcı kamu kuruluşu 
tarafından ihale talimatı alınması gerekir. İlıale tali

matı alınırken izlenen yol şöyle sıralanabilir; 

ı 

- Yatır.ımı gerçekleştirmek isteyen kuruluş ihtiyacına 

göre bir ''Ön Proje Formu" düzenler. Ön Proje Formu 

işin toplam maliyetini, süresini, yıllara göre öde

nek dilimlerini kapsar. Bu form Bayındırlık ve İs

kan Bakanlığınca incelenir ve yatırım programı tek-
~ 

lifi ile birlikte DPT'na gönderilir. 

-·Yatırım programı teklifi DPT•da, DPT, ilgili yatı

rımcı kuruluş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Yargıtay 5.H.D. T. 8.11.1974 E-974/1389 K974/1592 419/308 
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yetkililerinin katılmasıyla görüşülür. DPT da prog

rama alınması uygun görülürse bu yatırım program nu

marası verilerek konu yüksek planlama kuruluna (YPK) 

intikal ettirilir. 

- YPK tarafından da uygun görülmesi halinde konu TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra da Genel Kurul 

da görüşülerek kabul edilir. Kabul edilen yatırım

lara bir yatırım programı numarası verilir. Daha 

sonra bu yatırım programı numarasıyla Resmi Gazete' 

de yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Resmi Gazete'de yatırım programı yayınlandıktan sonra 

ilgili kuruluş ihale talimatı almak için aşağıda sıralanan 

evraklar ve bir ön yazı ile Bakanlığı başvurur. 

1. Arsaya ait bilgiler 

1.1. Arsanın tapusu (veya tapu yerine geçecek evrak) 

1.2. Arsa Bilgi Formu 

1.3. Vaziyet Planı. Seçilen arsa üzerinde inşaatın 

nasıl yerleştirileceğini gösteren plandır. . r 

!mara uygun olarak inşaası düşünülen yapının 

bina yüksekliği katları, komşu parsellere ve 

yola yaklaşma durumu ölçüleriyle verilir. 

2. Metraj. Metraj imalatın ölçülendirilmesidir. Bir 

im§lattaki kalemlerin birimleri cinsinden toplam 

miktarıdır. Her imal§t kalemi için uygulama pro

jelerindeki ölçü miktarına göre metraj hazırlana

rak her kalemin inşaatın tamamı içerisindeki toplam 

miktarı bulunur. 

3. Keşif. İnşaat işlerinde ilk keşif özeti mimari 

ve tesisat uygulama projeleri esas alınarak bulu

nan her kalem imalRta ait toplam miktarın birim 

fiat cetevellerinden alınan birim fiatla çarpılması 

ile hazırlanır. Mimari, tesisat projeleri için 

ayrı ayrı olarak hazırlanan bu rakamlar toplanarak 

ilk keşif bedeli bulunur. İlk keşif özetleri dü-
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zen~eyenler, inceleyenler ve yetkili ita amiri ta
rafından imzalanarak dosyasına konur. 

İlk keşif özetinin düzenlenmesi sırasında işin uygu

lama projeleri ve detayları,yoksa keşif özeti avan,projeler 

üzerinden yapılır. Betonarme betonu, kalıp ve betonarme 

demiri için uygulama sonuçlarından çıkarılan pratik mik

tarlar kullanılır. ÖrneAin ı m2 inşaat alanı için 0.380 m2 

betonarme betonu, ı m3 betonarme betonu için 80-1ı0 kg be

tonarme demiri, 70-100 m2 kalıp kullanılır (Arlı, ı985). 

Düzenlenen ilk keşif özeti işin gerçek maliyetine 

(2. keşfine) mümkün olduAu kadar yakın olmalı, bunun için 

metrajlar doAru ve eksiksiz, proje ve mahal listesine uy

gun olarak hazırlanmış olmalıdır. Ancak ilk keşfe esas 

metrajlar ne kadar titizlikle hazırlanmış olursa olsu~ ze

minin cinsinde ve derinliAinde meydana gelen deAişiklik

ler, inşaat safhasında olabilecek deAişiklikler nedeniyle 

yine de deAişikliAe u~rayabilir. Bu nedenle ilerde olabi

lecek imalatlar miktarları düşük tutularak keşif özetine 
alınır. 

İlk ke~~f özetinin düzenlenmesinde evvelce, benzer 

yapılanların çıkarılmış 1 veya 2 keşif özetlerinden de ya
rarlanılabilir. 

Metrajların yazılmasında bir sıra izlenmelidir. Bir

kaç bloktan oluşan y~pılarda metrajlar, her blok için ayrı 
ayrı yapılmalıdır 
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3. İHALE DOSYASI HAZIRLIGI 

İhaleye çıkarılacak işlerde, isteklilere, iş hakkında 
gereken bilgiler verilmelidir. Bu bilgileri iki ana grup
ta toplamak mümkündür. 

1. Bütün yapım işlerinde, ortak olarak tanımlanabilecek 
bilgiler, yapıda kullanılacak malzemenin teknik özellikleri, 

yapım sırasında uyulması gereken teknik kurallar, tüm söz

leşmelerde,idare ile yüklenici arasında ortak koşullar 

(yer teslimi, iş programı yapılması, proje teslimi, hak

ediş hazırlanması, ... ), imalatların tanımları, birim fiat

lar, birim fiatları oluşturan makina, malzeme ve işçilik 
bedelleri, bu giderlerin analizleri,bu tür bilgileri oluş
turur. Tüm yapım ihalelerinde bu bilgiler için yukardaki 

açıklama süresine göre,'Genel Teknik Şartname'~ Bayındırlık 

İşleri Genel Şartnamesi, Birim Fiat Tarifleri, Birim Fiat 

Cetvelleri, , ayiçler, Genel Fiat Analizi adlı dökümanlar 
kullanılırlar. 

İsteklilerin ihtiyaç duydukları bilgileri bu döküman
lardan öğrenecekleri varsayılır. 

2. Yalnızca ihalesi Yapılacak İşe Özgü Bilgiler: 

İşin keşif bedeli, teknik özellikleri işe başlama ve 
bitirme tarihi, gecikme cezası, güvence miktarları, ... 
gibi bilgiler bu tür bilgileri oluşturur. 

İstekiilere bu bilgileri ulaştırmak için ihale şartna
mesi ve sözleşme tasarısı kullanılır. Şartnameler idare
lerce hazırlanır (İlı. Y., m 7). 

İlıale konusu işe özgü olan bu bilgiler ve karşılaşıla
bilecek durumlar şöyle sıralanabilir: 

İşin niteliği cins ve miktarı (İlı. Y., m 7/a), 

-Bedel Tahmini (İh. Y., m 7/c), 

Tahmin edilen bedel idarelerce tespit edilir veya ettiri

lir (İh.Y., m 9). Bedelin doğru tahmini yapımişlerinde 
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oldukça önemlidir. Eksiitmelerde tahmin edilen bedelin 

düşük tutulması halinde ihaleye talep az olur veya teklif 

edilen bedeller daha yüksek olabileceğinden ihale yapıla

mayabilir. Bedel tahmininin yüksek yapılmış olması· halinde 

ise hazine zararı meydana gelir. Bu nedenlerle bedel tah

minin idarelerce sağlıklı olarak belirlenmesi gerekmekte
dir (Gönen ve Işık, 1984). 

Yukarda sözü edilen durumları önlemek için yasada 

(İh.Y., m 15) ihale komisyonlarına gerektiğinde ihale dos

yasını idareye iade etme yetkisi verilmektedir. 

Yapım işlerinde tahmin edilen bedel kavramı yerine 

inşaatın keş~i kavramı kullanılmaktadır. Keşif yapılacak 

işin matrajının fiatlandırılması ile elde edilir. 

Metraj, tip yapılarda tatbikat projelerine diğer ya

pılarda ise avan projeye dayanılarak hazırlanır. 

Keşfi oluşturan 2. unsur birim fiatlarıdır. Birim 

f~atları hazırlama yetkisi Bayındırlık ve İskftn Bakanlığına 

aittir (180 sayılı K.H.K). 

Yapım işlerinde bedel tahmini yapılmadan anahtar tes

limi (götürü usül) usulüyle ihale yapılamaz (180 sayılı 
K.H.K) 

Keşifte herhangi bir eksik ya da yanlış hesaplamaya 

karşı önlem olmak üzere "bilinmeyen masraflar" şeklinde 
bir kalem alınması uygun değildir (1). 

Daha önce yapılmış olan ihaleye talip çıkmadığı için 

yeniden ihale yapıldığında, ihale yılı birim fiatlarına be

lirli oranda zam yaparak ihale yapılması da uygundur (2). 

-Geçici güvence miktarı (İh.Y., m 7/c). 

Geçici güvence miktarı tahmin edilen bedelin % 3 linden az 
olamaz (İh.Y., m 25). 

1 Sayıştay Daireler Kurulu K. T 22.9.1982 
2 sayıştay 2.Daire Kararı T 31.8.1977 



İşin yapılma yeri, teslim etme, şekil ve şartları 
(İh.Y., m 7/d). 

ll 

- İşe L3şlama ve bitirme tarihi, gecikme halinde alı
nacak cezalar (İh.Y., m 7/e). 

- İsteklilerde aranan belge ve şartlar (İh.Y., m 7/f). 

- Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin 
kimin tarafından ödeneceği (İh.Y., m 7/i). 

- Ödeme yeri, şartları ve avansa ilişkin bilgiler 
(İh.Y., m 7/j). 

- Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiatla

rındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fi

at farkının ne şekilde ödeneceği (İh.Y., m 7/k). 

-Süre uzatımı verilecek haller ve şartlar (İh.Y., 
m 7/1). 

- Erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları 
ve ödeme şekli (İh.Y., m 7/m). 

- Uyuşmazlıkların çözüm şekli (İh.Y., m 7/n). 

3.İhale Dosyasında yukarda sayılan bilgilerden başka 
gerekli mimarı, statik tesisat projeleri de bulunur. 



4. İHALE YÖNTEMLERİ 

İlıale yasasına göre, bu yasa·kapsamına giren işler 

aşağıdaki yöntemlerden biri ile ihale edilirler. 

a. Kapalı teklif yöntemi 

b. Belli istekliler arasında kapalı teklif yöntemi. 

c. Açık teklif yöntemi. 

d. Pazarlık yöntemi. 

e. Yarışma yöntemi. 

12 

Yasanın ilgili maddelerinde, parasal sınırlar ve işin 

özelliklerine göre ihale yöntemlerinden hangilerinin seçi

lebileceği belirtilmiştir. İdareler bu yöntemlerden her

hangi birini seçerken, idarenin menfaatlerini göz öntinde 

bulundurmalıdırlar. 

İlıale yöntemlerinden herhangi biri için yasada belir

tilen sınırlardan kurtulmak amacıyla önceden belirtilen 

ihtiyacın daraltılması yoluna gidilemez (1), ya da aynı 

amaçla ihale konusu işler kısırnlara böltinemez (İb.Y., m 2). 

Ayrı ihale yöntemlerinin uygulanmasını gerektiren işler 

aynı ihale içinde toplanamaz (2). 

İlıale yasasının temel ilkesi, ihtiyaçların en iyi Şe

kilde ve zamanında karşılanmasını sağlamaktadır (İb.Y., 

m 2). Bunu gerçekleştirmede de rekabet uns.urunun önemi 

çok btiytikttir. Kapalı Teklif yönteminde teklifler yazılı 

olarak yapıldığı için rekabet daha iyi sağlanır, böylece 

de fiatlar idare lehine gelişir. 

Tezde kapalı teklif yöntemiyle yapılan ihalelerin akı

şı izlenmiştir. 

1 sayıştay Genel Kurul Kararı, T. 4;6.1959 2475/2 

2 sayıştay Daireler Kurulu Kararı, T. 31.1.1973 K 158/1 
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4.1. Kapalı Teklif Yöntemi 

Devlet ihale yasasında esas olan ihtiyaçların Kapalı 
Teklif Yöntemi ile karşılanmasıdır. Ancak özel ve zorunlu 

durumlar için istisnalar getirilmiş ve bu durumlarda diğer 
yöntemlerden hangilerinin uygulanabileceği kurallara bağ

lanmıştır. Kapalı Teklif Yöntemi tezin başka bir bölümünde 
ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 8). 

4.2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi 

Özelliği dolayısıyla işe, üstünlüğü, teknik gücü 
kanıtlanmış isteklilerin katılmasının gerekli olduğu hal

lerde belli istekliler arasında kapalı teklif yöntemi uy
gulanır. 

Bu yöntemde,teknik yeterlikleri, güçleri, idarece 

kabullenilmiş en az üç isteklinin ihaleye katılması 
zorunludur (İh.Y., m 44). 

İstekli tabiri ihaleye katılarak teklif veren kişiyi 
tanımlanmaktadır. Davet edildiği halde teklif vermek su

retiyle ihaleye katılmayan kişiler istekli olarak kabul 

edilemezler. Üç veya daha fazla kişinin davet edilmiş ol

masına rağmen üçden az kişinin katılması halinde bu yöntem 
için istenen sayı sağlanmış sayılmaz (1). 

İsteklinin üçden az olması halinde Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı'nın uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar kurulu' 
ndan izin alınması gerekir (İh.Y., m 44). 

Belli istekliler arasında kapalı etklif yönteminde de, 
ihale yasasının esası olan gizlilik ve rekabet unsurunun 

korunması amacıyla teklif (kapalı zarf) yöntemi benimsen

miştir. İlan yapılıp yapılmaması serbest bırakılmıştır 

(Ih.Y., m 44). Eğer idare gerek duyarsa ihaleye davet 

1 sayıştay I. Daire K. T.7.8.1984 K 984/46 
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amacıyla "ön seçim" ilanı yapılır. Ön seçim 2990 sayılı 

yasayla getjrilmiş bir de~işikliktir. Bu ilanda, ilanla 

ilgili yasa maddesi hükümlerine uyulması zorunlu de~lidir. 

İhaleye katılacak olan istekiiierin adları belirtil

rnek suretiyle, ihaleden önce, baglı bulunulan bakanlıktan 

onay alınması gerekir. İstekli adları dogrudan idarece 

tesbit edilebilir veya "ön seçim ilanı" Uzerine başvuran 
isteklilerden seçilebilir (İh.Y., m 44). 

4.3. Açık Teklif Yöntemi 

Bu yöntem ancak, tahmin edilen bedeli her yıl Genel 

Bütçe Kanunu'nda belirtilen sınırda.kalan işler için uygu
lanır (İh.Y., m 45). 

Genellikle Bütçe Kanunu'nda pazarlık yöntemi için 

belirtilen parasal sınırlar açık teklif yöntemi için be

lirlenen degerierden daha düşüktür. Bu nedenle pazarlıkla 

yapılabilecek ihaleler açık teklif yöntemi ile de yaptırı
labilir. 

Açık teklif yöntemini aşan işler hiçbir zaman açık 
teklif yönte~i ile yapılmaz. 

Yasada belirtilen miktarlar arasında kalan işler 

yasada belirtilen yöntemlerle yapılmalıdır (1). Açık 

teklif yöntemi sınırını aşan işler hiç bir zaman bu yöntem
le yapılamaz. 

4.4~ Pazarlık Yöntemi 

Aşagıda sıralanan özellikleri taşıyan ihale konusu 
işler pazarlıkla yaptırılır. 

a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Ge

nel Bütçe Kanunu'nda gösterilecek belli tutarları 

aşmayan ve süreklilik göstermeyen işler (İh.Y., 

m 51/a). 

1 Sayıştay Genel Kurul K. T. 18.9.1959 K. 2488/1 



b) aneeden dtiştintilmesi mtimktin olmayan ani ve beklen

meyen olayların ortaya çıkması Uzerine acele ola
rak yapılması gerekip,kapalı veya açık teklif 

yönteminin uygulanmasına yeterli stire bulunmayan 
işler (İh.Y., m 51/b). 

"Acil h§l" in olup olmadıgına dair takdir yetkisi 
idareye aittir (1). 

c) Özellikleri nedeniyle belli istekiiiere yaptırıl
masında yarar görtilen her ttirlU hizmet, egitim, 

araştırma, ettid ve proje planlama, mtişavirlik, 

keşif, harita, işleri (İh.Y., m 51/i). 

ıs 

a,b,c maddelerinde sıralanan bu işlerin pazarlıkla 
yapılması kararlaştırılmışsa, önceden Maliye Bakanlıgı'nın 
uygun görtişti alınır. Şartname düzenlenmesi, tahmini bedel 

tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu 
degildir (İh.Y., m 51). 

d) Kapalı teklif yöntemi ile yapılan ihalelerde, is

tekli çıkmadıgı veya teklif olanan bedel komisyon

larca uygun görtilmediAi takdirde iş yeniden aynı 

yöntemle ihale edilir v~ya idare yararı görUldUAli 

takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gtin 

içinde iş pazarlıkla yaptırılır (Ih.Y., m 43). Bu 

15 gtinltik sUre, işin pazarlık yoluyla ihale edil

mesine başlanmış olması için gerekli stiredir, bu

nun ''işin pazarlıkla yapılıp bitirleceAi" stire 

olarak anlaşılması ve uygulanması yanlıştır (2). 

d bendinde yazılı nedenle pazarlık yöntemi se
çilmişse il§n yapılması zorunlu degildir (3). 

1 Yargıtay 15. H.D. T.11.5.1978 E.978/310 K.978/1015 
2 sayıştay 1. Daire K. T>26.8.1961 4359 
3 . 
Sayıştay İçtihadı Birleştirme Kararı T.31.5.1971 K3515/1 
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e) Açı~ teklif yöntemi ile yapılan ihalelerde istekli 

çıkmadı~ı, istekiiierin belgeleri veya son teklif

leri uygun görülmedi~i takdirde, yeniden aynı usul

le ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdir

de ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün için
de iş pazarlık ihale edilir (İh.Y., m 49). 

d ve e maddelerine dayanılarak işin pazarlıkla yap
tırılabilmesi için ilk ihale işleminin (kapalı veya açık 

teklif yöntemi ile yapılan) yasada belirtilen şekliyle 

gerçekleştirilmiş olması gerekir. Di~er bir ifade ile 

hukuken geçerli olmayan ilk ihale işlemi gerekçe gösteri

lerek işin pazarlı~a,yaptırılmasına karar verilemez (1). 

Pazarlık yöntemi ile yapılan ihalelerde teklif alın

ması belli bir şekle ba~lı de~ildir. İhale komisyonları 

bir veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üze

rinde anlaşmak sureti ile ihaleyi yaparlar. Pazarlı~ın 

ne suretle yapıldı~ı ve ne gibi tekliflerde bulunuldu~u 

ve üzerinde ihale yapılan isteklinin neden dolayı tercih 

edildi~i ihale kararında belirtilir (İh.Y., m 50). Bu ka

rar komisybnlarca imzalanır ve ita amirlerince anandıktan 
sonra kesinleşir. 

4.5. Yarışma Yöntemi 

Bu yöntem plan, proje ve etüd gibi işlerde, ihale ko

nusu işi ehline yaptırmak amacıyla uygulanabilir. Bu işle

rin mesleki kontrollük hizmetleri yarışınayı kazanan yarış

ınacıya pazarlıkla ihale edilebilir (İh.Y., m 52), (1). 

Yarışma yöntemi ile yapılan ihalelerde bedel tahmini 

yapılması, onay belgesi düzenlenmesi, şartname ve ihale 

işlem dosyası düzenlenmesi, ilan ve sözleşme yapılması ge
rekir. 

1 sayıştay Genel Kurul K. T. 7.4.1958-2398 
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5. İHALELERDE DUYURULAR 

İlıalelErde duyurular, işi yapacak durumda olan kişi
lere ihale konusu işi duyurmayı amaçlamaktadır. Bu neden
le duyurularda; 

- İşi en uygun şekilde yapacak yüklenicinin belirlen

mesinde kullanılacak kıstaslar ortaya konulur. 

- İstekiilere ihale konusu iş hakkında ana hatlarıyla 
ön bilgiler verilir. 

Duyurular hazırlanırken göz önünde tutulması gereken 

özellikler ile bunlara ilişkin uygulamalar şöyle sıralana
bilir. 

1. İlanla taraflar arasında ilk ilişki başlar. İlan 
borçlar kanuna göre "icaba davet" dir. İlan yoluyla bu 

ça~rıyı yapan idare ve i~i üstlenecek olan istekli arasın

daki bu ilişkide idare her yönüyle yaptı~ı ilandan sorum

ludur. Bu nedenle ilanların dikkatle ve titizlikle yapıl

ması gerekir. Hatalı ilan yapılması, ilanın yeniden yapıl

masına, bu ilana bağlı olarak yapılan ihalenin geçersiz 

sayılmasına, ilgililer hakkında da bazı mali sorumluluklar 

do~masına yol açar. 

Hatalı ilan yapıldı~ı ihaleden önce anlaşılırsa, ilan 

yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlıale yapıldıktan sonra 

duyurularıo hatalı oldu~u anlaşılırsa ihale feshedilir 

C İ h. Y. , m 20) .. 

Eski ihale yasasının ilanın hangi hallerde hatalı ve 

eksik sayılaca~ını belirleyen maddesine göre (2490, m 14) 

şekil ve biçim yönünden (ilanın tekrar sayısı, yayınlandı~ı 

gazete, yer v.s) eksik ve yanlış ilanlarlar geçersizdir. 

Amaç daha çok kişiye ulaşmak ve oluşacak rekabetten 

yararlanarak devlet için en uygun, nitelikli hizmeti sa~

lamaktır. Bu nedenlerle ilan belli ilke ve prensipler al

tında yapılmalıdır. Aksi halde, yanlış ilan durumunda 

idare fesih hakkını kullanarak zarar görmekten kaçınır. 
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Fesih hakkı sadece devlete tanınmıştır (1);(2). 

Eski yasada, idare ilAnda kendi zararına yol açacak 
bir hata yapmışsa, fesih hakkını kullanarak bu zarardan 

kaçınabilmekte, isteklileri veya yükleniciyi ilgilendiren 

bir hata olduğunda ilAnı geçerli olarak kabul edebilmekte
dir. 

İlanın geçersiz sayılabilmesi için, nerede, kaç kez, 
hangi aralıklarla, nasıl yayınlanacağı gibi hükümleri içe

ren (2490, m 7) ile ilAnların kısaltılması, yabancı ülke
lerdeki ilAnlarla ilgili (2490 m7, m 8) maddelere aykırı 
düzenlenmiş olması gerekir (2490 m 14). Bu maddede, ilAn

larda bulunması gereken hususları düzenleyen maddenin 

(2490, m 10) bulunmadığı dikkat çekicidir. 10. madde is

teklilere iş hakkında bilgi veren, ihale konusu işi tanıtan, 
istenen bel~elerin yer aldığı kısaca doğrudan istekliye 

yönelik bir maddedir. Sayıştay Daireler Kurulu Kararına 

göre (3) 10. madde de söz edilen ilkelere uyulmaksızın 
yapılan ilan hükümsüz sayılmaz. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı (4) ve Danıştay 12. 

Daire kararı il~ 10. maddede bulunan ilkelere aykırı dü
zenlenen ilAnlar iptal edilmiştir.(5). 

Sayıştay Daireler Kurulu kararının, Yargıtay G.K. 

kararından 19 yıl sonra verilmiş olmasına rağmen neden 

isabetsiz olduğu düşünülmesi gereken bir noktadır. 

10. maddeninde daha çok isteklinin ihaleye katılmasını 
sağlayan, onlara iş hakkında bilgiler veren, ihale için 

kararlarını verebileceği açıklığı getiren bir madde olduğu 

göz önüne alınırsa, bu maddeye aykırı ilAnların, ihaleyi 
amacından uzaklaştıracağı düştinülmelidir. 

1 Yargıtay Ticaret Dairesi T 23.3.1943 K 550 
2Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T 3.10.1967 E 4955 K 7050 
3r. 24.12.1970 79/2 

4r. 21.3.1951 E 5131 K 13 
5E 1973 497 K 1973/2999 
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Yeni yasayla (İh.Y., m 20) bu ilkelere aykırı il8n
larında geçersiz olacagı belirtilerek bu hata giderilmiş

tir. 

Hatalı ilan durumunda eger işte ivedilik ve devlet ya

rarı varsa ihale ilgili bakanın onayı, Maliye Bakanlığı'nın 

uygun görüşü ile geçerli sayılabilir (İh.Y. m 20). 

İvedi durumun söz konusu olması için, işin aciliyeti

nin yanında, yeni bir ilan yapılmasına elverişli zamanın 

da bulunmaması gerekir. Ayrıca devlet yararı gözetilir

ken yeni ilanla ihale edilen işe daha çok isteklinin çı

kıp çıkmayacağının, dolayısıyla ikinci ihale ile daha fazla 

devlet yararının sağlanabilme ihtimalinin araştırılması 

gerekir. 

Bazen basit eksikliklerden dolayı ilan yenilemek, mas

raftan başka bir işe yaramayabilir. İlanların elde olmayan 

nedenlerle eksik yapılması o ilanı yanlış kılmaz (1). 

2. En geniş istekli kesimine ulaşılmalıdır. İstek

liler arasında en uygun olanını bulabilmek için, olabildi

ğince çok isteklinin ihaleden haberdar edilmesi gerekir. 

Bunun için şu çözüm yolları düşünülebilir. 

a. İsteklilerin yoğun olaak bulunabileceği yerlerdeki 

en çok izlenen yayın organıyla ile yapmak. En çok izlenen 

yayın organı gü~lük gazetelerdir. Bu nedenle ilanlar önce

likle günlük gaz~ielerde yapılmalıdır. İşin önem ve özelli

ğine göre haftalık gazetelere de ilan vermek ilandan bek

lenen amacı gerçekleştirmek açısından faydalı olacaktır. 

İsteklilerin yoğun olarak bulunabileceği yer ilanların 

yapılacağı yeri belirlemede kullanılan bir kriterdir. İşin 

büyüklüğüne göre ilanların yapılacağı yer belirlenir. Çok 

büyük, özellik isteyen bazı işlerde ülke çapındaki bütün 

müteahhitlerin katılmasını sağlamak için genel bir ilan 

1 sayıştay Daireler Kurulu Kararı T. 6.12.1971 321/1 
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yapılır. İ~lp hac~nıe göre ihaleyi ya merkez idare ya da 

bölge müdürlükleri veya il müdürlükleri yapar. İş hacmi. 

genişse işin yapılacağı yer neresi olursa olsun, özellik 

gösteren, teknik ve mali güç isteyen böyle işlerin ülke

deki bütün istekiiierin katılmasıyla oluşacak bir ortamda 

ihale ~dilmesi gerekir. Bu da ilanların, ihalelerin yapı
lacağı yerde yapılmasını gerekli kılar. 

Eski ihale yasasında ilanların yapılacağı yer "O yer" 
ifadesiyle belirtlildiğinden uygulamada "O yer" in işin ya

pılacağı yer mi? yoksa ihalerinin yapılacağı yer mi? olduğu 
konusunda teredddtitler ve anlaşmazlıklar doğmuştur. 

Yargı kararıyla, ilanların ihalenin yapıldığı yer de 

yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Daha sonra yasanın 

ilgili maddesinde yer alan "o yer" ifadesi "ihalenin yapı
lacağı yerde" olarak değiştirilmiştir. 

Aynı şekilde yeni ihale yasasında da ilanların yapı-
·" 

lacağı yer ihalelerin yapılacağı yerdir (İh.Y., m 17). 

Tahmin edilen bedeli her ~ıl Genel Bütçe Kanunu ile 
belirlenen ı·iktarı aşan ihale kanunu işler için ihalenin 

yapıldığı yerde çıkan gazetelerle yapılan ilanlardan ayrı 

olarak tirajı büyük olan diğer günlük gazetelerle ülke 

çapında da ilan yapılır. Bu gazeteleritirajlarını göz 

önünde tutarak Basın-ilan kurumu seçer. Tahmin edilen be

deli, Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarın üç katını 

aşan ihale konusu işler için Resmi Gazete ile de ilan yapı

lır. Bu ilanlar ihale tarihinden en az 10 gün önce yapıl
malıdır (İh.Y., m 17). 

b. !lanları birkaç kez yinelemek 

Ilanların bir kez yayınlanması yeterli değildir. Ilk se

ferde ilanı okumayan kişiye, daha sonra yayınlanan diğer 

ilanlarla bu fırsat verilmelidir. Eski yasaya göre (2490, 

m 7) ilanlar dört kez tekrarlanmalıdır. Yeni yasada ise 

bu sayı iki olarak belirlenmiştir (!h.Y., m 17). İdare daha 

çok ilan yayınlanmasında yarar görüyorsa bu sayıyı artıra
bilir. 
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İlanın tekrarlanması idare yararına olup; ilanların 
bu sayıdan eksik yapılmış olması halinde işi üstlenen kişi 
bu bahaneyle ihalenin feshini isteyemez (1). 

c. Yinelenen ihaleler arasında minumum süre bırakmak. 

Bu süre iki ilan tarihi arasında bulunması gereken en az 

süredir. Süreyi daha fazla tutmak idarenin elinde ve ya

rarındadır. Böylece de~işik zamanlarda yapılan ilAnın 

daha çok kişiye hitabetmesi sa~lanır. İki ilan arasındaki 
minumum süre eski ve yeni yasada da bir gün olarak belir
tilmiştir. 

d. İş konusuyla ilgili yayın organlarıyla il§n yapmak 

Bu yayın organları ticaret gazeteleri, meslek odası yayın

ları, meslek dergileri olarak sıralanabilir. Yasada bu 

konuda herhangi bir hüküm olmamakla beraber, idarenin lehi

ne olaca~ı açıktır. Sayıştay da (2) hazine menfaatine uy

gun bir yüklenicinin bulunabilmesi için gere~inde mesleki 

mecmualara da ilan verilebilece~i kararındadır. 

e. İhalenin yapıldı~ı yerde gazete çıkmıyorsa ilanlar 

başka yoldan yapılır. 

Ga.zete çıkmaması halinde duyuralan halka yazılı ve sözlü 

olarak iletilmesi yoluna gidilir. Bunun için ilan yapış

tırmak, belediye yayın araçlarıyla ilan etmek gibi çözümler 

uygulanır. Bu işlemleri ayrıca belgelemek de gerekir. 

İlanların ilgili idare ile hükümet ve belediye ilan tahta

sına asılması gerekir (İh.Y., m 17). Aksi halde ilan ge

çersiz sayılarak ihale iptal edilir (3). 

ı 
Yargıtay 4.H.D. T. 3.10.1967 E 9455 K 7050 

2 sayıştay 2.D.Kurulu T. 6.9.1957 2499 

3 Danıştay 12.D. T.29.6.1976 E 74/1486 K 76/1552 
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f. İşin teknik özelliAi ve btiyUklUAU önemli olduAunda 

bu i~i fiilen yapabileceklere ulaşmak (mahdut 
eksiltme) 

Uçak,savaş gemisi, savaş malzemesi alımı, askeri teçhizat 

ve gereçleri, rıhtım v.s. gibi işlerin özelligi dolayı

sıyla bu işi yapabilecek olan, deneyimli güvenilir firma

ların çaArılmasıyla ihal~ yapılır. Bu iş için ilan yapıl
ması zorunlu deAildir. İdare telefon, davet mektubu v.s. 

gibi dilediAi şekilde isteklileri ihaleye davet edebilir. 

Ayrıca yine idare isterse gazeteye ilan vermek suretiyle 

de istekiiiere işi duyurulabilir. Bu halde idare, yasanın 
ilanla ilgili htiktimlerine uymak zorunda deAildir. 

3. Istekliye gerektiAinde iş hakkında araştırma 
sUresi tanınmalıdır 

Son ilan ile ihale tarihi arasındaki süre, son ilanı okuyan 

isteklinin dahi bu araştırınayı yapabilmesini saAlayacak 

biçimde saptanmalı. Eski ihale yasasında bu süre Uç gtin 

(2490, m 7) olarak belirlenmiş iken yeni yasa ile (İh.Y., 

m 17) beş gtin olarak değiştirilmiştir. İşin özelliğine 

göre bu süre daha uzun tutulabilir. İdare daha çok kişiye 

katılma şansı tanıdıAı için kendi çıkarlarını korumuş ayrı
ca herkese eşit şans tanınmış olur. 

4. İlk ilan ihale tarihi arasındaki süre ihaleyi 

geteksiz Yere uzatmayacak sure olmalıdır 

İlıale konusu işin bir an evvel uygun zamanda ihale edil

mesini sağlayabilmek için ilk ilanla ihale tarihi arasın

daki sürenin bunu gerçekleştirecek şekilde seçilmesi gere~ 

kir. Eski yasada bu süre 15 gtin iken yeni yasada "10 gün

den az olamaz" (İh.Y. m 17) şeklinde değiştirilmiştir. 

İlk ilanla ihale tarihi arasındaki sürenin on günden 

az olması halinde ihale geçersiz sayılmalıdır. Yargı ka

rarları bu doğrultudadır. 
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İşin ivedi olduğu öne sUrtilerek inşaatla ilgili iha

lenin ilanlarında ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasın
daki süre kısaltılamaz (1). 

5. İlan kLsa ve öz bilgi içermelidir. 

İlan, okuyan kişinin dikkatini dağıtmayacak ama gerekli 

her türlü bilgiyi de içerecek uzunlukta ve düzende olma

lıdır. İlanda sadece işin cinsinin, ne işine ait olduğu
nun belirtilmesi yeterlidir, diğer ayrıntılar ve özellik

ler şartnamelerden öğrenilebilir (2) 

6. İlan isteklinin karar verebileceği açıklıkta 
olmalı ve yeterli bilgi içermelidir. 

İlanı okuya~ kişinin istekliden neler arandığı ve ışın 
ne oluduğu konusunda hiç bir tereddüdün olmaması gerekir. 

Bu prensipten hareketle: 

- İşin konusu 

İşin bedel ve güvence miktarı 

- İsteklinin taşıması gereken nitelikler 

- İhalenin yapılacağı yer ve zaman (Bu zaman tesbit 

edilirken çalışma saati içinde olmasına dikkat 
1 

edilmelidir (İh.Y., m 24) 

- Kapalı teklifle ihale edilecekse teklif mektupları

nın nereye verileceği 

- Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz nereden 

alınabileceği gibi hususların ilanda yer alması 

gerekir (İh.Y., m 18). 

Yapılacak ihalelerde işin tahmin edilen bedelinin mut

laka belirtilmesi gerekir. Buna uyulmadan yapılan ihale

ler geçersiz olduğu gibi ilgili görevliler zarardan sorum-

1 sayıştay 2.Daire Kararı T.3.ı0.1959 3127 

2nanıştay 3.Dairesi T.21.10.1967 E 67/390 K 67/421 
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ludur (1). 

İlanda geçici teminatın belirtilmemiş olması o ilanı 
geçersiz kılmaz. Çünkü ihale bedeli belirtilcliğine göre 

bu bedelin% 3 ü geçici güvence olarak hesaplanabilir (2). 

İlanlarda marka konulması adil değildir. ihaleden 
beklenen yarar sağlanamaz. Bu nedenle sadece cins belir
tilmesi daha faydalıdır (3). 

İş ihale edildikten sonra, ışın niteliğinde zorunlu 
haller dışında değişiklik yapılması doğru değildir. Bu 

değişiklikler maliyeti artırıcı ise yeni bir ilan gere
kir (4'i . 

7. İşi yapamayacak durumda olan istekliler elimine 
edilmelidir. 

İlıale işlemleri sırasında zaman kaybının önlenmesi 

için bu işi yapamayacak durumda olan istekiiierin başvuru

larının önlenmesi için, ilanlarda işin özelliğine göre Is
teklilerde 

- Bu sahada deneyim sahibi olmak 

- !şi yapacak miktar ve kalitede personeli temin edebilmek, 

- İşi yapacak makina ve teçhizatı temin edebilmek 

- İşin gerektirdiği ölçüde mali güce sahip olmak 

- Halen benzer işleri yapıyor olmakla beraber bu iş-

lerin yeni bir işi yapmasına engel alacacak yoğun

lukta olmaması gerekir. Müteahhitlik karnesi limit

li bu konuda bir ölçü olabilir veya bu limitler 
ilanda açıklanır. 

1Yargıtay H. Gertel_K.K. Tı21~3~1951 E 5131 K 13 
2Yargıtay Hukuk Genel Kurul K. T 19.3.1952 E 5/105 K 40 
3 sayıştay Genel Kurul Kararı T. 13.6.1966 3127/1 
4 Danıştay 12.Daire T.23.6.1975 E 73/2959 
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6. İHALEYE KATILMADA ÖNŞEÇİM 

ihaleye girmek isteyenlerin, talip oldukları iş için 

gerekli niteliklere sahip olup olmadıklarının araştırıl

ması gerekir. Bu araştırma,ihaleye ehliyetli ve ciddi ki

şilerin katılmasını saglayacak ve böylece işin zamanında 

ve en iyi şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır. 

İlıale yasasında bu durum üzerinde önemle durulmuş, 
ihaleye kat:.lmak için ''Yasal ik§metg§h sahibi olmak, gerek

li nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak" (İh.Y., m 5), şart 

koşulmuştur. 

ihalelere girmek için aranan yeterlik ve nitelikler 

ile bunları belirlemeye yarayan belgelerin neler olduğu 

ihale şartnamelerinde gösterilir. Bunlar (İh.Şart., m 4); 

a. Kanuni ikametg~h sahibi olmak ve Türkiye'de tebli
gat için adres göstermek. 

Kanuni ikametg~h, bir kimsenin yerleşmek niyeti ile 

oturduğu yerdir (1). Ancak ihale yasasındaki ikametgah 

adresi ila tebligata esas gösterilecek olan adres kastedil

mektedir. !haleye girme şartı olarak "Türkiye'de tebligat 

için adres göstermek" (İh.Y., m 16) zorunluğu ihale yasa

sındaki ikametgah kavramını daha iyi açıklar. Yargıda 

otelin ikametgah adresi olarak yazılmasında bir sakınca 
görmemiştir (2). 

b. Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi vermek. 

c. İmza sirkülerini vermek 

d. İst~kliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise 

vekalet edenin vekaletnamesi il2 vekilin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermesi 

1Medeni Kanun m,l9 

2 
Sayıştay 4. Daire Kararı 



e. Geçici gUvence yatırmak. 

f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklares imzalanan ortaklık 
sözleşmesini.vermek. 

g. Şartnarnede (m 7) ve ihale yasasında belirtilen 

esaslara uygun olarak hazırlanan teklifi vermek. 

h. ihaleye Katılma Belgesi almak, olar~k sıralanabi-
lir. 
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Bu bölümde ihaleye katılmadan önce istekiiierin tabi 

tutuldukları öneleme (önseçim) olarak adlandırılabilecek 

olan, ihaleye katılma belgesinin alınması ve Belge Komisyon

ları tarafından yapılan puanlama anlatılacaktır. İstekliler 
ihaleye katılma belgesi almaya hak kazandıkları takdirde 

yukarda anlatılan belgelerle ihaleye katılmak için başvura
bilirler. 

6.1. ihaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi 

İhaleyt Katılma Belgesi almak için aşaRıda sıralanan 
belgelerle~biElikte, ihale şartnamesindeki örneRine uygun 

olarak hazırlanan bir dilekçe ile Belge Komisyonlarına 

ilanda belirtilen sUresi içinde ve yerde başvurulur. Bu 

Belgeler (İh.Şart. m 4/f): 

a. "Yapı Araçları Bildirisi" ve belgeleri 

b. "Teknik Personel Bildirisi" ve belgeleri 

c. İlgili bankalarca, ihalenin ilk ilan tarihinden 

sonra ihaleyi yapan idare adına dUzenlenen banka referans 

mektupları ile belgelendirilmiş "Mali Durum Bildirisi" 

(Tahmin edilen bedelin % 8 i tutarında nakit, % 8 tutarında 

teminat mektubu kredsi asgari şart olarak belirlenmiştir(!). 

1 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel MUdUrlU
ğU tarafından 24.2.1987 tarih ve B.06/Başkanlık/99.2/1254/B 
ile yayınlanan ek özel şartname: İlgili Mevzuat ve Uygula
mada GörUlen Aksaklıklar'dan, 1987 
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d. 1.1.1975 tarihinden sonra bitirmiş oldukları ve 

katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte ad

larına taahhtide bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini 
gösteren "Taahhüt Durumu Bildirisi"ni vermesi. 

e. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış ( .••. ) 

grubundan keşif bedeli itibari ile en az bu işin ihalesine 

girebilecek Illiktarda "müteahhitlik karnesi" olarak sırala

nabilir. Belge komisyonları durumunu uygun. gördükleri is

teklilere yeterlik belgesi verirler. Yeterlik belgesi ve

rilirken vekilin değil asıl yliklen{cinin durumu göi önünde 
bulundurulmalıdır (1). 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için bu belgeyi 

ihale komisyonlarına vermesi zorunludur. Yeterlik belgesi 
yalnızca verildiği iş için geçerlidir. 

6.2. Belge Komisyonlarının Kurulması 

Komisyonların kurulması ve çalışması "Yapı Tesis ve 

Onarım Ihalelerine Katılma Yönetmeliği (2) ve her yıl Bayın

dırlık ve İskan Bakanlığı'nca "Yapı İlıalelerinde Uygun Be

delin Tercihinde Kullanılacak Kriterler ile Eksiitmelerde 

Kabul Edilecek Azami İndirim Miktar veya Oranları Hakkında 

Tebliğ" (3) adı altında her yıl yeniden yayınlanan tebliği 

hükümleri doğrultusunda yapılır. Ancak, yönetmeliğin, ba

kanlık tebliğine aykırı hükümler dikkate alınmaz (Burada 

komisyoniliarın kurulması ve çalışması bu yönetmelik ve teb

liğ hükümleri doğrultusunda anlatılacaktır). 

"Yeterlik Belgesi Komisyonu'' ihale yapma yetkisi bulu
nan her idare ve kuruluş bünyesinde kurulur. Komisyon sa-

1 sayıştay 7.Daire K. T.l8.11.1976 K 476/9661 
2

28.3.1981 gün ve 17293 Sayılı R.Gazete: Yıldırım'dan, 1985 
3

23 Şubat 1987 tarih, B.06/Başkanlık/99.2/1215/B sayılı 
tebliğ 
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yısı ihtiyaca göre birden fazla da olibilir. Emanet işle
rinde aynı görev "Emanet Komisyonları'' tarafından yerine 
getirilir. Komisyonlar her yıl, 

a. Merkezde: Bakanlık onayı ile en az üçü teknik per

sonel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden, 

b. Genel MUdUrlUklere bağlı taşra teşkilatlarında; 
Genel Müdürlük onayı ile an az üçü teknik personel olmak 
üzere bir başkan ve en az üç üyeden 

c. Bayındırlık, Y.S.E ve İl Imar Müdürlükleri gibi 

Müdürlüklerde Valilik onayı ile adı geçen Teknik MüdUrle

rin Başkanlığı altında en az üçü teknik personel olmak 
üzere en az üç üyeden 

d. Bakanlıklar dışındaki kuruluşlarda; kuruluşun en 

büyük amirinin onayı ile en az üçü teknik personel olmak 

üzere bir başkan ve an az üç üyeden kurulur. 

Komisyonların kuruluşu sırasında yeterli sayıda yedek 

üye de tesbit edilir. komisyon, oluşturan üyeler gerekti
ğinde yetkililerce değiştirilebilir~ 

6.3. Belge Komisyonlarının Çalışması 

Komisyon başkan ve üyelerin tamamının katılması ile 

toplanır. Kendileri, daha önce belirtilen belgeleri ince

ler. Belge Komisyonlarına çalışmaları sırasında her türlü 
~ 

yardım yapılır. İstedikleri bilgi ve belgeler kendilerine 

verilir. Eğer komisyonlar gerek görürlerse yüklenicinin 

karnesine, gizli siciline ilişkin belgeleri Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı'ndan isteyebilir. Tüm bu belgeleri incele

yerek, istekiiierin ihaleye katılmasının uygun olup olma
dığına karar verir. 

ması, 

İsteklinin, komisyona verdiği belgeleri tam olsa dahi; 

- Komisyona vermiş olduğu belgelerin gerçek dışı ol-

- Yeterlik belgesi almasına rağmen ihalelere katılma-
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mayı veya teklif vermemeyi alışkanlık haline getirmesi 

- Son üç yıl içinde idareye karşı taahhüt etmiş oldu

ğu, herhangi bir işinin feshedilmiş olması 

- İdarcye, taahhüt işlerinden doğan ve kesinleşen bor

cunu ödememesi hallerinden biri veya birkaçı varsa, kendi

sine yeterlik belgesi verilmez. 

Eski yasaya göre de komisyonlar istekiiierin belgele

rini, gerek görürlerse gizli sicillerini ve diğer hususla

rı konuyla ilgili yönetmelik ve mevzuat dahilinde inceleye

rek "iştirak Belgesi" verilip verilmeyeceğini bir karara 
bağlarlardı. 

Yeni Yasanın getirdiği bir uygulama ile ihaleye katıl

ması uygun görülenierin belgeleri incelenerek mali ve tek

nik potansiyellerinin puanlaması yapılır. Puanlama tamam

landıktan sonra yeterlik belgesi verilir. 

Puanlama ile ihaleye katılması uygun görülen adaylar 

arasında belirlenen kriterleri en iyi şekilde sağlayacak 

olan adaya işi almada daha fazla şans tanımak amaçlanmış

tır. Böylece isteklinin teklif ettiği bedelin uygun bede

le yakınlığı yeterli olmayacak, ayrıca istenilen mali ve 

teknik şartları da en iyi şekilde sağlaması gerekecektir. 

Komisycnlar, durumları uygun görülen adayları 

a. Mali güçleri 

b. Makina ve teçhizat kapasiteleri 

c. Daha önce yaptıkları işler 

d. Sicil ve iş durumları 

TOPLAM 

e. Yeni alınan işler 

25-30 

0-35 

30-40 

10-20 

100 

yönlerinden incelemeye tabi tutarlar (1). e. bendi dışın

daki kriterler için toplam yüz puan üzerinden değerlendirme_ 

-· .::.~ --: -- --
1

23 Ş~bat 1987 tarih, B 06/Başkanlık/99-2/1215/B sayılı 
tebliğde yer alan değerler örnek olarak alınmıştır. 



yapılır. Toplam deAer her yeni alınan iş için bir puan 
düşürülür. 
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İdare veya kuruluşlar yukardaki sınırlar arasında 
kalmak şartı ile her kriter için ayıracaAı puanı ve puan 

için gerek gördüAü şartları kendisi tesbit eder. Ve bu de

ğerleri ilgili şartname ve ilanlar da açıkça gösterirler. 

Bayındırlık ve İskan BakanlıAı Yapı Işleri Genel Mü

dürlüAü tarafından bu puanlar ve şartlar 1987 yılı için 

aşaAıdaki gibi tesbit edilmiştir. 

a. Mali güçleri 

b. Makina ve teçhizat kapasiteleri 

c. Daha önce yaptıkları işler 

d. Sicil ve iş durumları 

30 

15 

35 

20 

Değerlendirmede uygulanacak prensipler şöyle özetle
nebilir. 

a. Mal~ güçleri bakımından 

Ihale ilanında veya şartnarnede asgari şart olarak 

idarece belirlenen nakit kredisi veya teminat mektubu 

kredisi miktarını aynen saAlayacağını bildir.ip bunu bel

geleyenıere bu kriter için tesbit edilen puanın % 70'~ bu 

miktarın birbuçuk katı veya daha fazla miktarda kullanılmamış 

nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisinin 

bulunduAunu beyan edip belgeleyenlere ise tamamı verilir. 

Ara deAerler için enterpelasyon yapılır. 

b. Makina ve teçhizat kapasiteleri 

Yine aynı şekilde idarece belirlenen asgari şart ola

rak isteklinin malı olması gereken makina ve teçhizata sa

hip olduğunu belgeleyenlere bu kriter için ayrılan puanın 

% 70 i, bu iş için gerekli diğer makina teçhizata da sahip 

olduAunu belgeleyenlere tamamı verilir. Kendi malı olması 

gerekenierin dışındakilere de kısmen sahip olanlar içinse 

enterpelasyon yapılır. 
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Şartnarnede "gerekli araç ve teçhizata bizzat sahip ol

ma şartı ol~ayan hallerde bu araçlara sahip olmak tercih 
sebebi olamaz (1). 

c. Daha önce yapılan işler 

İsteklinin daha önce taşeron veya yüklenici olarak 

kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüd ederek '1975'den sonra geçici 
kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yü

rütmekte olup da keşif bedeline göre % 70 ini tamamlamış 

bulunduğu işlerden birisi, (karne katsayısı vasıtasıyla 

ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş) son keşif 

bedeli itibariyle ihale konusu işin keşif bedelinin en az 

% 70 i tutarında olmak şartı ile) ihale konusu işler ben-

zer nitelikte ise bri kritere ayrılan puanın tamamı, farklı 

nitelikte ise% 85'i verilir. Daha önce hiçbir işin kabu

lünü yaptırmamış olanlara yukardaki şartlara uygun şekilde 

devam eden işi bulunmayanlara ise % 70'i verilir. Ara de
ğerler için enterpalasyon yapılır. 

Bu kriterin uygulamasında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılmış işler, 

son keşif bedellerinin sözleşme taiihindeki kur üzerinden 

R karşılığıPın % 50'si karne katsayısı vasıtası ile ihale 

yılına dönüştürülerek değerlendirilir. Yabancı ülkelerdeki 
bitirilmemiş işler de değerlendirmeye alınmaz (Yabancı ül

kede yapılan işlere ait belgelerin Bayındırlık ve İskan 
n 

Bakanlığı'nca onaylanmış, sözleşme tarihindeki kurun da 

Merkez Bankası'nca belirlenmiş olması şarttır. Bu iŞlemle

ri yerine getirilmemiş belgeler dikkate alınmaz). 

Ortaklıklarda, yukarda şartlara haiz olup da değer
lendirmede dikkate alınabilecek diğer işler: Bu işlerden 
tek bir iş dikkate alınır. 

Ortak Girişimlerde; pilot firmanın işi tam olarak or
takfirmalara ait işler % 50 civarında. 

1 Danıştay 12.Daire !.31.3.1977 E 75/2205 K77/149 
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Anonim şir~etlerde; ortaklara ait işler hisse oranın
da, idare meclisi başkan ve liyeleri ile genel mtidtire ait 
işler % 50 oranında. 

Limited, Komandit ve Kollektif şirketlerdeki ortaklara 
ait işler hisse oranında, Teknik işlerden sorumlu mtidtire 
ait işler % 50 oranında dikkate alınır. 

Bu kriteriere göre deAerlendirmeye alınacak işin han

gısı olduAu, istekli tarafından yukardaki esaslara göre 

önceden belirlenerek belge komisyonlarına yazılı olarak 

bildirilir. Aksi takdirde hiçbir işi deAerlendirmeye 
alınmaz. 

d. Sicil ve iş durumları 

Varsa ve• elde edilebilmişse, resmi mtiteahhitlik sicil 
notu veya notlari ile halen devam eden işlerin durumu da 

dikkate alınarak bu kritere ayrılmış olan puanın tamamı ile 
% 70 i arasında takdire göre puan verilir. 

e. Yeni alınan işler 

Daha önceki tabliAlerde "halen devam eden işler" baş

lıAı altında incelenen bu böltimde, (ihale tarihinden 12 Ay 

öncesine kadar olan işler) (-h) puan olarak deAerlendirilir, 
isteklinin toplam puanından dtiştiltir. 

Daha önceki uygulamalarda, halen devam eden işler fazla 

ize belli kriteriere göre deAerlendirilip dUşlik puan verile
rek, bu, toplam puana dahil edilirdi. 

Puan dtiştirmede 400 milyona kadar olan "emanet işler" 
(1) dikkate alınmaz. 

Isteklinin ayrı yerlerde birden fazla iş almış olması, 

o'nun alacaAı başka bir işi tamamlayamayacaAı anlamına gel

mez. Böyle bir neden ile komisyonların ihaleye katılma bel
gesi vermemesi kanunsuzdur (2). 

1
Emanet işle~ için belirlenen bu.ra~am her yıl yeniden 
tesbit edilir. 

2 sayıştay S.Daire Kararı T.17.5.1977 K 77/503 
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Puanlama tamamlandıktan sonra bir tutanağa bağlanıp 

imzalanır ve yetkili makamın onayına sunulur. Yetkili 

makamın onayından sonra kesinleşir. Onaylama işlemi tamam

landıktan sonra "ihaleye katılma belgesi'' verilir. 

Belge komisyonu üyelerinin tamamı kabul veya red şek

linde oy kullanmak zorundadırlar. Kararlar çoğunlukla alı

nır ve eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta 

sayılır. Kararlara karşı oy kullananlar gerekçelerini 

belirtirler. 

Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü (davet 

usulü) ile yapılacak olan ihalelerde de aynı usülle puanla

ma yapılır. Ancak davet mektubu gönderilip de gerekli bil

gi ve belgeleri vermiş olan tüm isteklilere katılma belgesi 

verilmiş sayılır. 

Puanlamada, puanların ihaleye yetkili makamın onayına 

ve ihale komisyonuna sunulması sırasında bütün işlemler 

gizlilik içinde yürütlür. 

İlıale sırasında, teklifler açıldıktan sonra geçerli 

teklifiere ait olan puanlar ihale komisyonunca okunup tuta

nağa geçirilir. 

Ihaleye katılma belgesi isteklilere ihale gününden iki 

iş günü önce verilir. 

6.4. ihaleye Katılamayacak Olanlar 

İlıale yasasına göre bu bölümde anlatılan tüm belgele

ri eksiksiz olarak ve vermiş olsa ve gerekli yeterlik ve 

niteliklere sahip bulunsa da bazı kişiler ihaleye katıla

mazlar. Bunlar (1): 

ı . 6 Ih.Y., m 
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1. ihaleyi yapan idareniri; 

a. İta amirleri 

b. İlıale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlan
dırmak ve denetlemekle görevli olanlar. 

c. a ve b bendierinde belirtilen şahısların eşleri 
ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil kan ve sıh~i 
akrabaları). 

1 

Sıhri akrabalık; karı ve kocanın her birinin akraba-

ları diAerinin aynı dereceden akrabaları. olur. Evleomenin 

son ermesiyle akrabalık (hısımlık) sona ermez (1). Buna 

göre öz evlat ve üvey evlat arasında bir fark yoktur (evlat 

edinilen de dahil). a ve b bendierindeki şahısların üvey 
evlatları da ihaleye katılamaz.(2) 

d. a,b,c bendierinde belirtilen kişilerin ortakları 

(Bu kişilerin yönetim kurullarnıda görevli olmadıkları Ano
nim Ortaklıklar hariç) 

2. Bu kanun ve diAer kanunlardaki hükümler gereAince 

geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 
yasaklanmış olanlar. 

Ihale yasasında "ihaie işleminde yasaklar ve sorumlu

luklar" başlıAı altında aşaAıda sayılan davranışlar yasak
lanmıştır (İh.Y., m 63); 

a. Hile, tehdit, vait, nüfuz kullanma ve çıkar saAla

ma suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b. Açık teklif ve pazarlık .usulü ile yapılan ihaleler

de isteklileri tereddüde düşürecek veya raAbeti kıracak söz 

söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya yol açacak işaret 

ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doAruluAunu bozacak 

biçimde görUşme ve davranışta bulunmak. 

1. M.K., m 18: Türkoğlu v.d., 1985 

2 Danıştay 12.Daire K. T. 4.4.1973 E 1971/2591 K.1973/1090 
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c. İlıale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat 

kullanmak veya kullanmaya teşebbtis etmek, taahhtidtinli kötli 

niyetle yerine getirmemek, taahhtidtinli yerine getirirken 

idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ve

ya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usUller 

kullanmak. 

Bu yasak davranışlarda bulunanlar hem o ihaleye ka

tılmaktan alıkonurlar, hem de davranışlarının özelliğine 

göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafın

dan, haklarında bir yıla kadar bUtUn ihalelere katılmaktan 

yasaklama kararı verilir. Karara veren idareler bu kararı 

Resmi Gazete'de ilan ettirirler. Ayrıca bu kararlar ilgi

linin mliteahhitlik siciline de işlenir. ihalelere katıl

maktan yasaklananlar, bu sUre içinde diğer idarelerce ya

pılacak ihalelere de katılamazlar. Haklarında bu yolda 

işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulun

dukları ttizel kişilere de aynı yasaklar uygulanır. 

Üzerine ihale yapıldığı halde usulline uygun olarak 

sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme sonrasında 

taahhtidtinden vazgeçen, zorunlu haller dışında taahhtidtinli 

sözleşme ve şartname htiktimlerine uygun olarak yerine ge

tirmeyen ytiklenicilere de aynı ceza uygulanır (İh.Y., 

m 84). 

İlıale yasasında belirtilen yasaklardan başka diğer 

kanunlara göre de ihaleye katılarnıyacak durumda olanlar 

ise şöyle sıralanabilir. 

İhaleyi yapan idarede, aylık, Ucr~t veya ödenek al

mak suretiyle görev yapmış olanlar, bu görevlerinden ay

rıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bu

lundukları daire, kurum ve kuruluşlara karşı, ayrıldık

ları tarihten başlayarak Uç yıl slireyle, o daire idare, 

kurum ve kuruluşlardaki görev ve faaliyet alanlarıyla il

gili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev 

ve iş alamazlar, taahhtide giremezler, komisyonculuk ve 

temsilcilik yapamazlar (2531 sayılı "Kamu Görevlerinden 
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Ayrılanların Yapamıyacakları Işler Hakkındaki Kanun'', m 1; 

m 2: Türkoğlu vd., 1985). 

Belediye başkan veya üyeleri başkanlık veya üyelikten 

çekildikleri tarih üzerinden bir sene geçmedikçe ilgili bu

lundukları belediyeye karşı bir iş taahhüt edemezler (1580 

Sayılı Belediye Kanunu, m 29: Türkoğlu vd., 1985). 

Herhangi bir dairede çalışan devlet memurları da iha

leye katılamazlar (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

m 29: Türkoğlu vd., 1985). 

Buraya kadar anlatılanlardan başka eski yasaya göre 

(2490, m 4) ihalenin yapıldığı yerin en büyük mülki ve 

askeri memuru da ihalelere katılamazdı. Yeni yasada bu 

konuda bir hüküm yoktur. 
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7. iHALE KOMiSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMASI 

7.1. Komisyonların Kurulması 

Komisyonlar Devlet ihaleleri Genelgeleri hükümlerine 

(1) ve ihale yasasının ilgili maddelerine uygun olarak 
kurulurlar. 

Başkan ve üyeleri ita amirince seçilen komisyonlar, 

idareden bir memurun başkanlığında yine idareden en az bir 

memur üye ve Maliye memurunun da katılmasıyla oluşurlar 

(ih.Y., m 13). Hem eski hem yeni yasadayapım işlerinde 
komisyonda bir uzman üye bulundurmak zorunludur. Eski ya

sada komisyonun yapım işlerin~de dört kişiden oluşması ön

göjrülmüştür (2490, m. 28). Ancak yapımişleri dışındaki 

ihalelerde komisyonda uzman üye bulunmıyacağı için komisyon 

üç kişiden oluşabilir (2). Komisyonlar da yasada ön görii

len sayıdan (Maliye memuru, memur, uzman, başkan) daha faz

la sayıda iiye bulunabilir (3). 

Yeni yasada, yapım işlerinde idareden işin uzmanı olan 

memur üyenin seçilmesiyle ihale komisyonu en az üç kişiden 

oluşur (ih.Y., m 13). Komisyon başkanı için uzmanı da olsa 

komisyona bir uzmanın katılması gerekir (4). 

Komisyonlara katılacak maliye memuru.un seçımı ıse 

ihale makamcının yetkisinde olmayıp ilgili genelge hükümle

rine göre yapılır (5). Buna göre; 

Genel Biitçeye dahil dairelerle katma biitçeli idarele

rin merkez kuruluşlarındaki ihale komisyonlarına bütçe 

1
30.1.1985 Tarih ve 18651 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlan-
mıştır. 

2 sayıştay S.Dairesi T13.12.1972 72-300/13501 

3 nanıştay 12.Daire T.7.6.1971 E70/1472 K71/1444 

4 sayıştay Genel Kurul Kararı T.5~5.1975 K3779/1 

5
30.12.1983 Tarih ve 18267 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
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dairesi başkanı (Vakıflar Genel MtidtirlUAU'nde Muhasebe 

Dairesi başkanı veya görevlendirecegi başkan yardımcıların
dan biri). 

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin merkez kuruluşları 

dışındaki birimlerin yapacakları ihaleler için kurulacak 

komisyonlarda ihaleyi yapan idarenin ödemelerini yapan 

sayman veya görevlendirecegi memur, maliye memuru olarak 
görevlendirilirler. 

Komisyonların liye sayısını ve oluşum şeklini belirle

mek yetkisi ita amirine aittir. İta amiri bu yetkisini 

kullanırken işin şeklini ve hacmini göz önünde bulundurma

lıdır. Komisyonların çalışmaları sırasında yardımcı olmak 

üzere yeteri kadar uzman ve memur yine ita amiri tarafından 

görevlendirilir (İh.Y., m 13). Eski yasada yazmanlık göre

vini idarenin komisyona liye olmayan bir memurunun yapması 

öngörtiltirdti. Yeni yasada böyle bir hüküm yoksa da yukar

daki ifadeden yazmanın komisyona yardımcı olmak üzere gö

revlendirilen ve liye olmayan memur olabilecegi sonucuna 

varılır. 

Eski yasada komisyon başkanı işin ihale edildiği dai

renin ita amiridir. Yeni yasada ise onay belgesini imzala

yan, komisyonu kuran ve ihale kararını onaylayan ita amir

leri ihale komisyonlarına başkan ve liye olarak katılamaz
lar (1). 

Böylece it§ amirlerinin kendi aldıkları kararları 

onaylamak gibi bir çelişkiye düşmeleri engellenmiş olur. 

Ayrıca ita amirleri ihale komisyonları kararlarına daha ob

jektif olarak bakabilirler. 

Eski yasada komisyon başkanı ve maliye memuru liyenin 

komisyona kendi adiarına vekil gönderme hakları vardı. Ye

ni yasada böyle bir hakdan bahsedilmemektedir. 

1 ı No'lu Devlet Ihaleleri Genelgesi 30.1.1985 tarih ve 
18651 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 



Komisyonların kuruluşları ita amirince onaylanarak 
tamamlanır. 

Yasaya uygun olarak kurulmayan komisyonların yapmış 

olduğu ihaleler yasal değildir (1). 

Mümkün olduğu kadar "Belge Komisyonları" ile "ihale 

Komisyonları" ayrı kişilerden oluşmalıdır. 

7.2. Komisyonların Çalışması 
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Yukarda anlatılan şekilde kurulan komisyonlar eksik

siz olarak toplanmak zorundadırlar (İh.Y. m 14). Eski ya

sada da ihale komisyonlarının eksiksiz olarak toplanmaları

gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen Danıştay (2) "ço

ğunluk sağlanmışsa komisyon toplanabilir" kararını vermiş
tir (2). 

Yargı kararlarıyla yasa maddesine esneklik getirilebi

leceği düşünüise de yasaların amir hükmüyle yapılması tarif 

edilen işler başka şekilde yapılamaz (B.K. m, 11/2). Bu 

nedenle yargının bu kararı yasa maddesine yorum ve esneklik 

getirmekten uzak olup, ilgili maddenin özüne terstir. 

Komisyon üyeleri eksik üye ile toplanamıyacağı gibi 

çalışmaların, başından sonunakadar üyelerin tamamıyla yapıl

ması gerekir. 

Komisyon çalışmaya başladıktan sonra komisyonda eksik

lik olursa böyle bir komisyon yasa maddesinin öngördüğü şe

kilde toplanmış sayılmaz ve kararları geçersizdir (Türkoğlu 

vd., 1985). 

Komisyonların çalşıması sırasında, zamanında katılma

yan üyenin sonradan diğer üyelerin aldığı kararı uygun gö

rerek imza etmesi komisyonunun tam üye ile toplanması anla

mına gelmez (3). Önemli olan bizzat katılması ve başından 

sonuna kadar komisyonda çalışmasıdır. 

ı Sayıştay 3.Daire Kararı T.20.11.1970 209/89 
2 Danıştay 12.Daire T.7.6.1971 E 70/1472 K71/1444 
3 Sayıştay Genel Kurulu K. T.11.2.1976-258/2 
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Komisyonlar kararlarını çogunlukla alırlar, eşit oy 

halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır (İh.Y., 
m 14). 

Bu sayılan şartlar eski ve yeni yasanın ortak hüküm

leridir. Yeni yasada bunlara ek olarak, eskisinde açıkça 

belirtilmeyen, kararlarda çekimser kalınamıyacağı kuralı 

getirilmiştir (İh.Y., m 14). Böylece üyelerin sorumlulugu 

paylaşmalarını, tamamının kabul veya red şeklinde oy kul

lanmak suretiyle kararlarını daha ciddi düşünerek vermele

rini sağlamak amaçlanmıştır. 

İlıale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon baş
kan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri be

lirtilerek imzalanır (İh.Y., m 30). Karara karşı oy kulla

nan üye gerekçesini kararın altına yazarak imzalar _(th~X.,. 
m 14). 

Komisyon üyelerinin kararı imzalamamaları mümkün de

ğildir. Böyle bir davranışta bulunmaları komisyonların 

çalışmasına ve kararlarını çogunlukla almalarına engel 

olamaz (1). 

Komisyonun maliye memuru üyesi yasaya aykırılığı ne

deniyle karara katılmıyorsa ve muhalefet nedenini kararını 

altına yazarak imzalamışsa yüklenim sonucu doğacak ödemele

rin verilmesine zorlanamaz (2). Bu durumda ikinci derece

den ödeme emrini veren yöneticiden sorumluluğu almasını ya

zılı olarak isteyebilir. Ancak yersiz karşı oy ödemenin 

gecikmesine sebep olamaz. 

Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorum

ludur (İh.Y., m 14). Usulsüz ihalenin bir üst makam tara

fından onaylanmış olması komisyon üyelerini ve başkanı 

sorumluluktan kurtarmaz (3). Görevlerini yasalara uygun 

1 Danıştay 1.Daire Kararı 1960/13 

2
Maliye Bakanlığı'nın 22.6.1960 tarih ve 13317-6415 sayılı 
yazısı 

3Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T.l4.6.1951 E 4428 K 4706 
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olarak tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin 

zararına yol açacak ihmal ve kusurlu harekette bulunduk

ları takdirde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi 

fiil ve davranışlarının özelliğine göre cezai kovuşturma
sı da yapılabilir. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları 
zarar ziyanda kendilerine ödetilir (İh.Y., m 86). 

Komisyon liyeleri bağlı bulundukları bakanlığın tem

silcisi olmayıp komisyon üyesidirler (1). 

İlıale komisyon ve üyeleri hiçbir şekilde hasım kabul 

edilerek haklarında dava açılamaz (2). 

Kişileri kamu hukuna tabi görevlilerle ilgili olarak 

uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren 

personel aleyhine değil ilgili kurum aleyhine dava açarlar. 

Kurumun genel hükümlere göre rücu hakkı saklıdır (D.M.K., 

m 12). Taraflar adına meydana gelen zarar ihale komisyo

nunda görev alan sorumlu memurlara ödettirilir (3). 

Komisyon üyeleri yukarda sayılan fiillerden dolayı 

suçlanıp haklarında kanuni işlem yapıldığında zararı isbat 

etmek davacıya düşer (B.K., m 42). 

İdare rücu hakkını kullanırken "Devlet ve Kişilere 
Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarının Tesbiti, 

Takibi Amirierin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler 

Hakkındaki Yönetmelik" (4) hükümlerine uymak zorundadırlar. 

Memurların hizmetleri sırasında şahsi kusurları nede

niyle meydana gelen zararlarla ilgili davaların görülme ye
ri idari yargıdır (5). 

ı 
Danıştay 1.Daire Kararı 1960/13 

2 
Danıştay 12.Daire e 67/2109 K 67/1504 

3 
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T.5.4.1964 E 2446 K 1847 

4 
13.8.1•>83 Tarih ve 18/34 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlan
Mf~fir. 

5 'M 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı T.11.3.1967 E 66/108 K67/8 
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Eski yasada başkan ve Maliye memurlarının kendi adla~ 

rına komisyona gönderdikleri kişilerin oy ve kararlarından 

sorumlu oldukları ve görevlendirdikleri kişilerin de sorum

luluğu paylaştırları belirtilmişti (2490, m 29). 

Yeni yasada ise komisyon başkanı ve üyeleri oy ve ka
rarlarından sorumlu tutulmuşlardır. 

İhale komisyonları, kuruluş ve işleyişleri, yetkileri 
bakımından belge komisyonlarından farklıdır. İhale Komis

yonlarının, Belge Komisyonlarının kararlarını reddetme veya 

düzeltme gibi bir yetkileri yoktur. Belge Komisyonlarınca 

ihaleye katılma belgesi verilmeyen isteklilere, katılma bel

gesi verilerek ihaleye katılmalarının sağlanması sözkonusu 
olamaz (1). 

1 sayıştay 2.Daire Kararı T.5.8.1977 K 5700/8353 366/176 
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8. ÖNERİLERİN VERİLMESİ 

8.1. Önerilerin İdareye Verilmesi 

Öneriler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı 
alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edi

lirler (İh.Y., m.38). Zamanında verilmeyen teklifler 

geçersizdir (1). Önerilerio verilme sUresinin bitiminde 

çok sayıda teklif mektubu gelirse kayıt işlemi sonraya bı
rakılıp ttim öneriler alınır. Eski ihale yasasında teklif 

mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar tes

lim edilmesi öngörtiltiyordu (2490, m.33). Yeni yasayla son 

teslim saatinin idarelerce tesbit edilerek ilan da belir
tilmesi isası getirilmiştir. 

Dış zarfın Uzerine komisyon başkanlığının açık adresi 
hangi işe ait olduğu ve isteklinin adı soyadı ile açık ad

resi yazılmak usretiyle teklifler posta ile de gönderile
bilir. Ancak postada olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

İlanda belirtilen saatten sonra gelen teklifierin alınış~ 
zamanı bir tutanakla belirlenir (İh.Y., m.39). Bu tutanak

ta başkan, liyeler ve yazmanın yanı sıra posta görevlisinin 
de imzasının bulunmasında fayda vardır (2). 

Telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez (3). 

Komisyon Başkanlığına verilen teklif mektupları her ne se

beple olursa olsun geri alınamazlar (İh.Y., m.38). Eski 

yasaya göre teklif mektupları şartnarnede aksi belirtilme

rnişse, ihale komisyonları tarafından açılı~ okunmadan geri 

alınabilirdi (4). Yeni yasanın bu fıkrası teklif mektubunun 

ı 
Sayıştay Genel Kurul Kararı T.9.2.1963/2899/1 

2 Fıçıcoğlu Ziya, Sy 250 
3 Bayındırlık ve İsk§n Bakanlığı Yapı İşleri Genel Mtidtirltiğti 
B06/Başkanlık 4/99-2/1254/b 

4 sayıştay 4.Daire Kararı T.11.11.1976 45/1176 258/167 
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açılıp okunınası ile, ihale komisyonuna ulaşmış olmasını eş 

anlamda kabul etmemektedir. İstekli teklif mektuunu ko

misyona verdiği andan itibaren artık teklifiyle bağlıdır 

ve 
11 

icab ll ı ndan dönemez. Çünkü teklif vermek iHln yoluyla 

yapılan davete karşı icap niteliğindedir (1). 

Kanunla getirilen bu yenilik aynı zamanda B.K. na da 

istisna getirmektedir. B.K.'na göre teklif içeriği öğre

nilmeden geri alınabilir. Bu durumda icap yapılmamış sa
yılır (m 19). 

Eski yasaya göre teklifierin alınması tamamlandıktan 

sonra. başkan üye ve yazmanında hazır bulunmasıyla bir tu

tanak düzenlenir ve bu tutanak her üçü tarafından imzalanır. 
(2490, m 3). Yeni yasada zarfların alınışı sırasında 

bir tutanak tutulmasından bahsedilmiyorsa da eski yasada 

gösterilen şekliyle uygulamaya devam edilmesi faydalı 

olacaktır. 

8.2. Önerilerin Açılış Zamanının Belirlenmesi 

Önerilerin açılış zamanı idarelerin çalışma saati 

içinde kalmak üzere belirlenmelidir (İh.Y., m 24). Eski 

ihale yasasında bu saatin mesai saatinden en az bir saat 

önce olması şartı vardı (2490, m 30). Önerilerin açılma 

zamanı için PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas 

alınır. Mektuplar açılmaya başlandıktan sonra çalışma sa

atine bağlı kalınmaksızın işlemlere devam edilir (İh.Y., 

m 24). 

Eğer ihale tatil gününe rastlamışsa, tatili takibeden 

ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılır. İlıaleden sonra 

çalışma saati deşise de ihale ilk ilan edilen saatte yapı

lır (İh.Y., m 23). 

1 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T.25.1.1971 E 1977 K 4909 

• 
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8.3. Dış Zarfta Yer Alan Belgeler 

Önerilerin açılma saati geldiğinde kaç teklif veril

miş olduğu bir tutanağa geçirilir (İh.Y., m 39). Komisyon 

üyeleri ve başkan tarafından bu tutanağın imzalanması ge

rekir. Eğer daha önce komisyon başkan ve bir üyenin imza

sı alınmak suretiyle önerilerin alınışı sırasında bir tu

tanak tutulmuşsa diğer üyeler de bu tutarnğı imzalar. 

Daha sonra dış zarflar alınış sırasına göre açılmaya 

başlanır (İh.Y., m 39). 

Dış zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı ile açık 

adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılı olmalıdır 

(İh.Y., m 37). Eski ihale yasasına göre dış zarfın üzerine 

yalnızca hangi işe ait olduğu yazılırdı (2490, m 32). Bu 

yüzden Danıştay, dış zarfın üzerine açık adresini ve soya

dını yazarak iştirak eden isteklinin teklifini yasaya ay

kırı bulmuştur (1). Posta ile gönderilerde dış zarfın üze

rine isteklinin adı, soyadı, açık adresi yazıldığına göre 

(2490, m 34) elden verilen teklif mektuplarında aynı bil

gilerin yer almasında bir sakınca olmaması gerekir. Yeni 

yasanın ilgili maddesinde elden verilecek tekliflerde de 

dış zarfın üzerinde ad, adres ve teklifin hangi işe ait 

olduğunun yazılması gerektiği belirtilerek posta ile baş-

vurular arasındaki farkın kalkması sağlanmıştır. 

Eski yasada dış zarfın kapatılan yerinin imzalı veya 

mühürlü olması gerektiği belirtilmekte idi. Yeni yasada 

böyle bir kayıt yoksa da eskiden oldugu g~bi uygulamaya 

devam edilmesi ihtilafları önleyecektir. 

Dış zarflar alınış sırasına göre açılmaya başlanır 

(İh.Y., m 39). Dış zarftakibelgeler incelenerek isteklinin 

ihaleye katılmasının uygun olup olmadığı araştırılır. Bel

gelerin eksik veya iç zarfın mühürsüz ya da imzasız 

1 Danıştay 12.Dairesi E 71/2591 K 73/1090 
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olması halinde iç zarflar hiç açılmadan iiAer belgelerle 

birlikte teklif sahiplerine veya vekilieLine geri verilir 
(İh.Y., m.39) (1). 

Dış zarfta bulunması gereken belgeler şöyle sırala
nabilir; 

8.3.1. Geçici güvence belgesi 

İstekliler ihaleye katılmak için mutlaka geçici gü

vence yatırmak zorundadırlar (Ih.Y., m.5,25),(İhale Şart. 
m. 4/G). 

Geçici güvence ile idare kendinioga~anti altına al

mayı amaçlar. tizerinde ihale kalan istekli kesin güvence 

yatırmaya, sözleşme yapmaya yanaşmaz .. , ihaleyi üstlenmek

ten vaz geçerse idare yaptıgı masrafları geçici gtivenceyi 

gelir kaydederek karşılama yoluna gider. İdare bunu yapar

ken, protesto çekmek veya hüküm almak zorunda değildir ,~ 
(I h. Y. , m. 5 7) • 

bu nedenle her ne sebeple olursa olsun idarece alınan 
güvenceler haczedilernez ve üzerine ihtiyRdi tedbir konarnaz. 

Aksi halde idarenin teminat almadaki amac~ gerçekleşemez. 

Geçici güvence alınmasındaki bir başka amaç da, ihale

y~·ciddi ve iş için yeterli miktarda mali güQe sahip istek
linin katılmasını saAlamaktır. 

Geçici güvence tahmin edilen betelin %J3 ü oranında 
alınır. Bedel tahmini yapılmadan ihaleye gidildiAi haller
de istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak 

kaydı ile geçici teminat yatırırl2r (İh.Y., m 25). (Teklif 

edilen bedelin anlaşılması ve gizlilik unsurunun ortadan 
kalkması endişesinden kaynaklanmaktadır.) 

Pazarlıkla yapılan ihalelerde geçici teminat alıp al

mamakta idareler serbesttir. Ancak alınmasına karar veril

mişse bu mik tar % 3 ünden az ya da çok olamaz. Mikta.r 

1 sayıştay Daireler Kurulu Karar T.l1.2.1976,258/2 
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ve diğer şartlar için yasadaki hükümlere uyulması zorunlu
dur. 

İdarenin isteklilerden birine verilen şartnarnede 
geçici güvence miktarını yanlışlıkla eksik göstermesi halin

de (bu durun her ne kadar şartnamedeki değişiklik halinde 

ihalenin yeniden ilan edilmesi zorunluluğunu belirten ı9. 

maddeye aykırı görünüyorsa da) sonradan bu miktarın uygun 

miktara çıkarılması ve isteklinin teminatı buna göre ya

tırması sağlanır (ı). 

İdarenin kusurundan dolayı yanlış miktara göre teminat 

mektubu getiren isteklinjn bu mektubu ihale sırasında de

ğiştirmesi veya düzelttirmesi mümkün olmadığından daha sonra 

düzelttirmesi şartıyla ihaleye kabulü gerekir. 

Geçici güvence olarak şunlar alınır: 

ı. Tedavüldeki Türk Lirası 

Tedavülden kalkmış Türk Liraları ile yabancı ülke pa

raları güvence olarak alınamaz (İh.Y., m 26). İlıale bede

li yabancı ülke paraları üzerinden yapılan ihalelerde alı

nacak güvence miktarı resmi kur üzerinden hesaplanarak 

Türk Lira'sı olarak alınır. Kur değişmeleri alınan güven

ceyi etkilemez (2). 

Para doğrudan doğruya mal sandığına yatırılır. Bunun 

aksi olarak devlet bankası da olsa bir banka şubesine yatı

rılan paraya ait makbuzla geçici güvencenin yatırıldığı ka

nıtlanamaz (3) ancak idarece, işlemleri idarede tamamlat

tırmak suretiyle paranın bankaya yatırılması istenebilir(4). 

2. Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletine haiz 

tahviller (İh.Y., m 26). 

Devlet Tahvilleri: Özel kanunların veya bütçe kanunla

rının verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve devletin 

ı Sayıştay ı2.Daire T.21.5.1974 E 73/61 K 74/1483 
2 Sayıştay Genel Kurul Kararı 21.4.1942 2438 
3 

Maliye, Bakanlığı'nın 10.8.1950 gün 113306-12/2856 sayılıyazısı 
4 

Maliye Bakanlığı'nın 8.9.ı954 gün ıı3306-6/ııı86 sayılı yazısı 
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özel ve ttizel kişilerden aldı~ı borca karşılık alacaklılara 
verdi~i borçlanma belgeleridir. 

Hazine Kefaletine Haiz Tahviller 

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının para ihtiyacını 

karşılamak tizere çıkardıkları tahviiiere ba~lı hak ve ala

ca~ı hazinenin kefalet (garanti) etmesidir. 

Güvence olarak kabul edilebilecek Devlet tahvilleri ve 

hazine kefaletine haiz tahviller şunlardır (1). 

a. Devlet iç borçlanma tahvilleri, 

b. Devlet yatırım bankası tarafından hazine kefaleti 

altında çıkartılan tahviller. 

c. Türkiye Emlak Kredi Bankasınca Hazine kefaleti 

altında 1961-1980 yılları altında ihraç olunmuş 

tahviller ve anılan banka tarafından 1982 I/II ve 

1983/I tertip adı altında ihraç edilmiş tahviller. 

Tahviller nominal de~erleri üzerinden güvence olarak 

kabul edilebilirler. Bu yapılırken vadeli veya vadesiz ol
masına bakılmaz. 

Tahvilin üzerinde vadesi gelmemiş kuponların da bulun

masına dikkat edilmelidir. Teminatın gelir kaydedilmesi 

gerekti~i hallerde karar tarihine kadar işlemiş olan faiz

ler tahvil sahiplerine aittir. 

Tahviller"nama yazılı" ise idarenin adına ciro edilmesi 
gerekir. 

Eski yasada Hazine Bonolarının da teminat olarak kabul 

edilebilece~i belirtilmiştir. Yeni yasada bonolarla ilgili 

bir ifade yer almıyorsa da, (2) sıra nolu Devlet ihaleleri 

genelgesinde Hazine Bonolarının güvence olarak alınabileceği 

1
Maliye Bakanlığı'nın (1) sıra nolu Devlet !haleleri Genel
gesi 30 Aralık 1983 Tarih ve 18267 sayılı İI mti~rrer gazete 

2 Bayındırlık ve İskan Bakanlı~ı Yapı İşleri Genel Mtidtirltiğti 
Sayı B06/Iki Btiro 775/E 
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ve alınırken de nominal değerleri üzerinden kabul edileceği 
belirtilmiştir. 

3. 1987 Mali yılı Bütçe Kanunu'nun 15. ve 38. maddele

rindeki hükümlere dayanılarak gelir ortaklığı senetleri(l) 

4. Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecek

leri süresiz teminat mektupları (İh.Y., m 26). 

Bankalarca verilen teminat mektubu dışındaki güvence

ler istekliler tarafından mal sandıklarına kendi adiarına 
yatırılmalıdır ve para ise vezne alındısı, Devlet tahvili 

ise taahhüt alındısı olarak alacakları belgeyi komisyona 

vermek üzere dış zarfa koymaları gerekir (İh.Y., m 26). 

Sadece banka güvence mektubu ihale komisyonuna verilir. 

Böylece komisyona güvence mektuplarını inceleme fırsatı ve
rilmiş olur. 

Komisyon inceleme sırasında güvence mektubunda şunlara 
dikkat etmeledir; mektup; 

a. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalarca verilmiş 
olmalıdır. 

b. Süresiz olarak düzenlenmiş olmalıdır. 

c. Her güvence mektubunda daha önce ilgili banka şube

since verilen güvençe mektupları toplamı ile aynı şubenin 

limitlerinin de gösterilmesi zorunludur (İh.Y., m 27). 

Bankaların limitleri ödenmiş sermayesine ve yedek ak

çesine bağlı olarak Maliye Bakanlığı belirler. Bankalar 

bu limitleri şubeleri arasında dağıtır ve şubelerin adı, 

adresleri ile verebilecekleri teminat tutarını belirten lis

teyi Maliye Bakanlığı'na bildirir. İlıale }apacak~kuruluşla

ra da limitleri belirten bu yazı Maliye Bakanlığı kararıyla 

ulaşır. Verilen güvence mektupları bu liste ile karşılaştı

rılarak limitleri kontrol edilir. 

ı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı B06/Iki Büro/225/E 



' Eski ya~ada da bankaların limitlerini aşan miktarda 

' verecekleri-güvence mektubunun kabul edilmiyeceği bildi
rilmiştir (2490, m 60). 
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Ayrıca yine Maliye Bakanlığı yazısında (1) da aynı 

durumdaki mektuba sahip olan isteklinin iç zarflarının açıl
madan kendilerine geri verilerek ihale dışı bırakılması 
gerektiği belirtilmiştir. 

Sayıştay (2) ise, "Bankaların yasal yetkilerini asa

rak verecekleri teminattan dolayı sorumlu olacakları 

29.5.1963 tarihi 963/23-19 sayılı YHG kararıyla kabul edil

miş bulunduğuna gHre limite belirlenıneden verilen banka 

teminat mektuplarının garanti olarak alınmasında bir sakın
ca yoktur" kararını vermiştir. 

Bankaların teminat mektupları limitlerini belirtmeye 

ve gerektiğinde artırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yürütme bu kararı alırken bankaların verdikleri güven

eelerin sınırlarını belirlemek gereğini duymuştur. Daha 

yukardaki limitler yasama tarafından güvensiz bulunmaktadır. 

Yargının bu düşüncenin karşısında tavır alması yetkisini 

aşması olarak yorumlanabilir. 

d. Yabancı banka veya kredi kuruluşlarının kontr ga

rantisini taşıyan teminat mektuplarında limit şartı aranmaz. 

e. Yabancı para karşılığı yapılan ihalelerde güvence 

tutarının veya banka teminat mektubunun ihalenin yapı.ldığı 

tafihteki kur üzerinden Q olarak düzenlenmiş olması gere

kir. Kurdaki değişiklik güvence mektubunun değişmesini 
gerektirmez (3). 

1
Maliye Bakanlığı 9.8.1960 gün, Sayı 133306/1/8540 

2 sayıştay 7.Daire Kararı T.6.10.1977 K532/12581 

3 sayıştay Genel Kurul Kararı 21.4.1942-2438 



f. Teminat mektubunda isteklinin adının belirtilmiş 

olması gerekir (Gerçek veya tüzel kişi oluşuna göre). 
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g. Teminat mektubunun hangi iş için dtizenlendi~i be

lirtilmeli ve ihaleyi yapan idareye hitaben yazılmış olma

lıdır. Başka bir iş adına verilen teminat _mektubuyla iha

leye iştirak edilmez (1);(2) 

h. Teminat mektubunun dtizenleniş tarihinin işin ilk 

ilanın yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olması gerekir. 

i. Bankaların kendilerin bağlı kuruluşlar için verecek

leri mektubu garanti olarak alınmamalıdır. 

j. Gtivence mektubunda, güvence miktarı mutlaka belir

tilmektedir (3). 

Banka güvence mektubundaki yanlişlık komisyon huzurun

da dtizeltilemez, böyle bir yanlışlığı ancak ilgili banka 

dtizeltilebilir (4) 

Üzerinde ihale kalan istekiiiere ait geçici te~inat 

mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir. 

Diğer istekiiierin geçici güvenceleri derhal geri verilir 

(İh.Y., m 26). İstekliler diledikleri gtivence ttirUnU seçe

bilirler. Şartname veya ilanlara, gtivencenin sadece para, 

tahvil veya teminat mektvba. olarak yatırılması gibi zorun

luluklar içeren htiktimler konulmamalıdır. 

Sayıştay (5) bir kararında, "güvencenin mektup olarak 

verilmesi istenmişse, gtivence bedeli nakit verilemez" demiş

tir. 

Yasa uyarınca gtivence olarak nelerin alınabileceği be

lirtildiğine göre ihale komisyonunun bunlar arasında tercih 

1 Sayıştay Daireler Kurulu Kararı T.6.2.1969 K 27/ 

2 Maliye Bakanlığı'nın 7.3.1944 gün 112238-6/1169 sayılı yazısı 

3 Maliye Bakanılğı'nın 7.3.1944 gün 112238/6/1169 " " 

4 
Sayıştay Genel Kurul kararı T.l6.10.1941/2356 

5 Sayıştay 2.Daire Kararı 3.10.1959/3127 
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Mesleki kuruluşlardan aldığı belgeyle işin ehli oldu

ğunu kanıtlayan kişiye bu belgenin başka bir amaçla veril

miş olması önemli değildir. Belgenin, isteklinin işi yapa

cak yetenekte olduğunu kanıtlaması ihale işleminde geçerli 
olması için yeterlidir (1). 

8.3.4. Noterden onaylı imza sirküleri 

İstekli doğrudan katılıyor ise kendi imza sirkülerini, 

istekli adına vekaleten katılma halinde, vekilin noterden 

tastikli vekaletname ile kendi imza sirkülerini vermesi 
gerekir (2). 

8.3.5. Diğer belgeler 

Yeterlik belgesi evrakları ile ihale evraklarını bir

birinden ayrı tutmak mümkün değildir. Bu nedenle ihale ev

rakında şekle ait bir eksiklik varsa bu yeterlik belgesi 

evraklarından alınarak giderilebilir (3). 

8.3.6. İç zarf 

İç zarfın kapatılan yeri imzalanmış veya mühürlenmiş 

olmalı ve isteklinin adı soyadı yazılmış olmalıdır. Bunlar

dan herhangi birinin eksikliği komisyon h~zurunda kendile

rine düzelttirilebilir. 

Belgeleri tam ve doğru düzenlenmiş olan istekliler 

ihaleye katılmaya hak kazanır. Diğerlerine ait iç zarflar 

açılmadan diğer. belgelerle birlikte kendilerine veya vekil

Ierine geri verilir (4). 

1 sayıştay 12.Daire T.17.4.1975 E74/30 K 75/768 

2 Bayındırlık ve İskan Bak.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü B 061/ 
Başkanlık/99/2/1234/B 

3Danıştay lO.Dairesi T.22.6.1982 E82/656/K82/1737 

4İh.Y., m39, Sayıştay Daireler Kurulu kararı T11.2 .. 1976 258/2 



Daha sonra iç zarfların açılmasına geçilir. İç zarf

lar açılmadan önce geçerli teklif sahiplerinden başkası 

ihale odasından çıkarılır. Üçüncü şahıslar ihale odasın

da bulundurulmamalıdır (1). Teklifler sıra numarasına gö

re açılır. Başkan veya uygun göreceAi bir üye tarafından 

okunur. Bir tutanak tutularak başkan ve üyelerce imzala

nır (İh.Y., m 40). Şartname ve ilgili yasa maddesine uygun 

olarak hazırlanması gereken teklif mektup~arında aranacak 

noktalar şöyle sıralanabilir. 
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Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği 

yazılmalıdır (İh.Y., m 37). Sadece okunduğunun pelirtil

mesi yeterli değildir. Aynı zamanda kabul edildiğinin de 

belirtilmesi gerekir (2). Mektubunda böyle bir kayıt bulun

mayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmaz. İstekli 

şartname ve eklerini tamamen okuyup kabul ettiğini belirt

tikten sonra mektubunda başkaca şartlar öne süremez ve is

teklerde bulunamaz (a). Şartnameye uy~ayan veya başka şart

lar taşıyan mektuplar kabul edilmez (İh.Y., m 40). 

Eski yasada da bu tür teklif mektuplarının reddedile-

rek hiç yapılmamış kabul edileceği belirtilmiştir (2490,m 36). 

Yargı kararları0);~~5)ve Maliye Bakanlığı yazılarında 

(6)bu konudaki tavrı teklifierin reddedilmesi doğrultusunda

dır. Ancak bunlardan farklı olarak, Sayıştay teklif mektu

bunda "şartname ve eklerini tamamen okudum kabul ettim şek

linde yazdıktan sonra teklif sahibi ileri süreceği şartlar 

özel isteklerle ilave bir hak kazanamıyacaAına göre asıl 

ihaleye yönelik teklifi reddetmek yasaya ~ykırıdır'' kararı

nı vermiştir (7). 

1 sayıştay 3.Daire Kararı T.20.11.1970 208/89 

2 sayıştay 1.Daire Kararı T.18.10.1956 2038 

3 
Sayıştay l.Daire Kararı T.18.10.1956 2038 

4 nanıştay 12.Darie 18.10.1969 Esas 2666 Karar 

~Daniştay 12.Daire E 67/46 K 67/176 

6Maliye Bakanlığının 27.7.1960 tarihli yazısı 

7sayıştay 3.Daire Kararı T.20.11.1970 208)89 

1826 
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Yeni yasada "bu tür teklif reddolunarak hiç yapılma

mış sayılır" ifadesi yer almaktadır. 

Sayıştay kararı yasa hükümleri ile çelişir biçimde ve

rilmiştir. 

Teklif mektubunda açıklama mahiyetinde olan notların. 

yer alması başka isteklerde bulunmak veya hak iddia etmek 

olarak yorumlanamaz (1). 

Şartnamedeki şekil olarak belirlenmiş kelimelerle 

aynı anlamdaki başka kelimeler kullanarak hazırlanan tek

lif mektupları da yasaya uygun hazırlanmış mektup olarak 

kabul edilmelidir (2). 

Görüldüğü gibi yasama ve yürütme organı istekilinin 

ihale sırasında şartname ve eklerinde olmayan bir öneride 

bulunmasına izin vermemektedir. 

Sözleşme uygulamasında ise yüklenici bir imalat yerine 

şartnarnede belirtilmeyen bir başka imalatı yapmayı teklif 

edebildiğine ve idarede bu teklifin teknik olarak kabul 

edilebilir olması halinde teklif edilen imalatın şartname

deki imalattan ucuz olanın fiatıyla işin yapılmasına izin 

verdiğine göre şartname ve eklerinde değişiklik mümkün ola

bilmektedir. 

Ayrıca fiatı belli olmayan işlerde şartnameler bir be

lirsizliği sergilediğine göre yasama ve yargının istekliye 

şartname dışı bir tekiifte bulunma hakkı vermemesi nasıl 

yorunmalanibilir. Bunun açıklaması komisyon üyelerini 

gerekli incelerneyi yapmadan ani karar vermekten kurtarmak 

şeklinde yapılabilir. 

Yine sözleşme uygulamasında da yukarda açıklanan deği

şikliklerde her zaman söz konusu olabileceğine göre yasa ve 

yargının bu görüşünün doğru olduğu sonucuna varılır. 

1 sayıştay 3.Daire Kararı T.20.11.1970 208/89 

2 sayıştay Daireler Kuru1ıı Kararı T.25.6.1975 K.24211 
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- Teklif edilen bedel hem yazı hem de rakkamla ve bir 

birinin aynı olarak yazılmalıdır (İh.Y., m 37). Teklif 

edilen bedelin yazı ile başka, rakamla başka olması o öne

riyi htiktimstiz kılar. ihale komisyönları bu farkı ihale 

sırasında dtizelttirme yetkisine sahip değildirler (1). 

Teklif edilen bedelin hem yazı hem de rakamla yazılmamış 

olması teklifi geçersiz kılar (2). 

Yasa maddeleriyle belirlenen şekil, yasada aksi be

lirtilmedikçe geçerli olan şekildir. Yasaya dayalı olma

dıkça irade beyanı ile bu şeklin aksi kararlaştırılamaz (3). 

Sayıştay'ın (4) hem yazı hem de rakamla teklif olunmayan 

bedeli içeren mektupla ilgili olarak "bu eksiklik şekle 

ait olduğu için kabul edilmesi gerekir" şeklindeki kararı

nı B.K.'nun maddesi ışığı altında değerlendirmek gerekir. 

- Teklif mektubunda kazıntı silinti ya da dtizeltme 

bulunamaz (İh.Y., m 37). Sadece teklif edilen miktarda 

değil mektubun tUmlinde kazıntı silinte veya dtizeltme ola

maz (4). 

Eski yasada "dtizeltme" ye ilişkin bir açıklık olmadı

ğından Sayıştay (5) teklif mektubunda yasaya aykırı dUşme

yecek şekilde yapılan düzeltmelerin kabul edilebileceğini 

belirtmiştir. Söz konusu olan dtizeltmede ise i~tekli ilk 

teklifinin üzerini çizip iptal etmiş yerine yeni teklifini 

yazmıştır. 

- Teklif mektubunda isteklinin imzasının bulunması 

zorunludur. Yeni yasanın getirdiği bu hükme uyulmaksızın 

verilecek öneriler reddedilir. Eski yasada imza zorunlu

luğu bu~~~amakta idi. 

1 sayıştay Daireler Kurulu K.15.9.1971-10962 

2Yargıtay 4.H.D. T.15.7.1987 E 1789 K.4548 

3 B.K. m 11/2 

4 Danıştay 12.Daire K. E 73/117 K 72/2559 

5 sayıştay Daireler Kurulu K.T.13.12.1978-362 
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Teklif mektubunda sayılan tüm hususlara uyulup uyulma

dığı titizlikle araştırılınalı ve yasa maddeleri ile yönet

melikler çerçevesinde hareket edilmelidir. 

Eski yasanın yürürlükte olduğu yıllarda dikkatsizlik 

sonucu ortaya çıkan bazı eksik ve yanlışlardan hangilerinin 

komisyon tarafından düzelttirilebileceği konusunda tereddüt

ler doğmuştur. 

Bu konudaki yargı kararları ise birbirleriyle ve yasa 

maddeleri çelişkilidir. 

Uygulamalarda ihtilaflara düşmemek, konuya kesinlik 

kazandırmak amacıyla Maliye Bakanlığı'nın yazılarında ise 

(1);(2);(3) kanununemrettiği şeklin dışında hazırlanan 

hiçbir teklif mektubunun kabul edilmemesi gerektiğini bil

dirmiştir. 

Maliye Bakanlığı'nın daha sonraki yıllarda yayınlanan 

bir yazısında ise (4) iç zarfta ad, soyad ve adresin yazıl

mamış olması, iç zarfın mühürsüz imzasız olması gibi basit 

şekil eksikliklerinin rekabeti ve gizliliği engellemediği 

için diğer talipler huzurunda düzelttirilmesi uygun bulun

muştur. 

Yargı kararları ve uygulamalar gözlendiğinde; idarenin 

hazine yararı gözeterek, bazı eksik teklif mektuplarını de

ğerlendirmeye aldığını, uyuşmazlık halinde yargının da ge

nellikle idarenin yanında yer aldığı görülmektedir. 

İdare bu tür teklifleri reddettiğnide ise teklif sa

hiplerinin hak iddiaları yargı merciilerince kabul edilme

mektedir. Yargı bu konuda kesinlikle idar~nin yanındadır. 

1 T. 1.9.1944 gün ve 112240-10/4318 sayılı yazısı 
2 T. 30.6.1944 gün ve 112175-119/3222 sayılı yazısı 
3 T. 9.9.1947 gün ve 112240-112240-16/1595 sayılı yazısı 
4 T. 23.10.1952 gtin ve 113317-32/14090 sayılı yazısı 
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Yeni ihale yasasının ilgili maddesinde yasaya uygun 

olarak hazırlanmamış teklifleri-için "reddolunarak hiç ya

pılmamış sayılır" ifadesi yer aldığında uygulamada bundan 

böyle farklılık ve ihtilaflara düşülmiyeceği söylenebilir. 

Çünkü yasa maddesi hükmü kesinlikle açıktır. 



1 

\ 
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9. ÖNERİLERİN DEGERLENDİRİLMESİ 

İlıale komisyonları istekiiierin teklif mektuplarınl. ve 

diğer evraklarını inceleyerek ihaleye katılmasını uygun 

gördüğü teklifleri değerlendirmeye alır. Bu teklifiere 

"geçerli teklif" denir. 

Teklifler değerlendirilirken ilgili yasa maddesi 

hükümlerine (İh.Y., m 28) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Koordinatörlüğünde milli Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım 

Orman ve Köy Işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlık

larınca her yıl ilkeleri belirlenen ve Resmi Gazete'de ya

yınlanan "Yapım İlıalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kul

lanılacak Kriterler ile Eksiitmelerde Kabul Edilecek 

Azami İndirim Miktar ve Oranları" adındaki tebliği hüküm

lerine uygun olarak hareket 'edilmelidir. 

Adı geçen tebliğ (1) hükümlUrine göre verilen teklif

ler içinden en uygun olanını seçmek için izlenen yol şu 

şekilde açıklanabilir. 

Öncelikle istekiiierin kesin güvenceLin yanı sıra ek 

güvence vermeyi taahhüt edip etmediklerine bakılır. Ek 

güvencenin ne olduğu kısaca izah edilirse; 

Ek güvence de kesin güvence için kabul edilen değer

lerden biriyle sözleşmenin imzasından önce yatırılır. Ke

sin güvenceye ait d5ğ~! şartların ve hüktimlerin aynen uygu
landığı ek güvence geçici kabulden sonra başkaca bir kayda 

tabi olmadan geri verilir. Tahmin edilen bedelin % 10 undan 

fazla olan ek güvence % 10 olarak kabul edilip değerlen

dirilir. 

1 4 Şubat 1987 tarih 19365 Sayılı Resmi Gazete'de yayınla
nan tebliği esas alınmıştır. 
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Ek teminat banka mektubuyla taahhi.id edilmişse limit 

içi olması şartı aranmaz. 

İstekli ek güvence vereceğini teklif mektubunda bil

dirir. İstekli teklif mektubunda ek güvence vereceğini 

belirtmemişse sadece kesin güvence vereceği kabul edilir. 

Daha sonra uygun bedelin tesbiti için geçerli teklif

ler arasında şu işlemler yapılır. 

1. Düzeltilmiş puan tesbit edilir: Taahhüd edilen ek 

teminatın yüzde olarak her birimine karşılık 0.20 puan is

teklinin esas puanına eklenir. Buna "düzeltilmiş puan" 

denir ve bu puan, sapma miktarı düzeltme değerinde kullanılır. 

2. Daha sonra azami indirim oranı bulunur. Bunun için 

geçerli teklifiere ait esas puanların ortalaması alınır. 

Bu ortalamaya eşit ve bunun üzerinde esas puanı olan geçer

li teklif sahibi istekiiierin indirimlerinin de ortalaması 

alınır. Bu ortalamaya % 7 eklenerek bulunan indirim oranı 

"azami indirim oranı" dır. Bu oranın üstünde kalan indirim 

teklifleri ihale dışı bırakılır. 

Davet suretiyle belli istekliler arasında yapılan veya 

geçerli teklif sayısı 7 den az olan ihalelerde "azami indi

rim oranı" puanıarına bakılmaksızın geçerli teklifierin or

talaması alınıp buna % 7 eklenmek suretiyle bulunur. 

4. "Uygun İndirim Oranı" ve "Uygun Bedel" bulunur. 

Bunun için puanıarına bakılmaksızın geri kalan teklifierin 

indirim oranlarının tekrar ortalaması alınır. Bu ikinci 

ortalaır.a' o ihale için "Uygun İndirim Oranı" dır. Buna kar

şılık gelen bedel "Uygun Bedel" adını alır. 

5. "Sapma Puanları" bulunur. !ndirim oranları "Uygun 

İndirim Oranı,"nın altında kalan teklifler değerlendirme dı-
• • " -· ; 1 

şı tutulur. Geri kalan inidrim oranlarının ''Uygun İndirim 

Oranı "ndan farkları alın:ı.p ve bu fark 100 ile çarpılır (1). 

Bulunan değerler o teklifierin "Uygun Bedel" e yaklaşmasını 

gösteren "Sapma Miktarları:" dır. 

1indirim oranları 100 ile çarpılıp verildiğinden yeniden 100 ile 
çarpılmasına gerek kalmamıştır. 
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6. Düzeltilmiş sapma puanları bulunur. İstekiilere 

ait "düzeltilmiş" (yoksa es as") puanların en yüksek "düzel

tilmiş" (düzeltilmemişse "esas") puandan farkları alınır(l). 

Her biri (5) katsayısına bölünür. Bulunan bu değer ait 

oldukları teklifierin "sapma miktarları"na eklenir. Böy

lece "düzeltilmiş sapma miktarı" bulunur. 

7. "Uygun Teklif" "düzeltilmiş sapma miktarı en küçük 

olan tekliftir. 

8. Birden fazla "Uygun Teklif" bulunmuşsa, indirim 

oranı en yüksek olan teklif tercih edilir. 

9. İndirim oranı ve "düzeltilmiş sapma miktarları" da 

eşit olan tekliflerden en uygun olanı kur'a yoluyla seçi

lir. 

İsteklilerin kur'adan çekilmeleri mümkün değildir (2). 

ihale yasasına göre de; teklifierin aynı olması halin

de, aynı tekiifte bulunan isteklilerden ikinci bir yazılı 

teklif alınır ve bu tekliflerden en uygun bedeli teklif 

edene ihale yapılır (İh.Y., m 42). 

En uygun bedel lafının artık en düşük bedel olarak 

alınması gerekir. 

Eski yasada eşit teklifte bulunanlardan teklifini 

posta ile gönderenler varsa, tebliğ tarihinden itibaren 24 

saat içinde yeni bir öneride bulunmaları kendierine tebliğ 

edilirdi. Yeni yasaya göre teklifini posta ile gönderenie

rin ikincisi bir teklifte bulunmaları mümkün değildir. 

26.1.1985 tarih ve 19647 Sayılı Resmi Gazete'de yayın

lanan aynı konulu tebliğde bedel tahmini yapılmaması halin

de uygun bedelin nasıl tesbit edileceğine dair açıklamalar 

vardır. Ancak bundan önceki tüm tebliğleri yayımlandığı 

ı 
2. ortalamaya giren ve tekliflere ait en yüksek puan kaste-
dilme~ctedir. 

2 
Sayıştay l.Daire K. T.31.7.1984 K984/43 
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tarihten itibaren yürürlükten kaldıran 23 Şubat 1987 ta

rihli tebliğde (bu bölümde esas alınan) bu konuya ilişkin 

bir açıklama yoktur. Bu nedenle eski tebliğin ilgili hük

mü geçerlidir. 

Yeni ihale yasasında tekliflerden en uygununa ihale 

yapılacağı öngörülmüş yasalarda ve konuyla ilgili tebliğ 

ve genelgelerde hep bu "uygun bedel" deyimi kullanılmıştır. 

Eksiitmelerde uygun bedelin tanımı "Tahmin edilen bedeli 

geçmemek üzere teklif edilen bedellerin.tercihe layık görü

lenidir" (İh.Y., m 28) şeklinde yapılmıştır. 

Eski yasada ise "uygun bedel" kavramı yerine "layık 

had" kavramı kullanılmış ve bu da "tahmin edilen bedeli geç

memek üzere teklif edilen bedelierin en d~şüğü" olarak ta

nımlanmıştır (2490, m 36). Ancak; "yapılan karşılaşltırma 

sonucunda idare için daha yararlı olacağı anlaşılan öneri 

uygun bedel olarak kabul edilebilir. Seçi.m gerekçesi ve 

değerlendirme biçimi de kararda belirtili~"(2490, m 36) 

ifadesi ile en düşük bedelin her zaman "en uygun" bedel 

olarak kabul edilemiyeceği görüşü benimsenmiştir. 

İhalenin Yapılamaması 

ihale komisyonları teklif edilen bedellerden hiçbirini 
"uygun bedel" olarak görmeyebilir, bu durumda sözkonusu 
iş ihale edilmez. 

Komisyonlar ihaleye fesat karıştırıldığı kanısına va

rırsa bu durumda da ihalenin sağlıksız olarak gerçekleşme

sine engel olmak için ihaleyi yapınama kararı verebilir (1). 

Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihale

yi yapıp yapınama yetkisine sahiptir. Komisyonların ihaleyi 

yapınama kararı kesindir (İh.Y., m 29). Komisyonlar bu 

takdir yetkisini objektif ölçülere göre kullanmak zorunda
dır (2). 

ı 
Danıştay 12.Dairesi K. T. 22.12.1976 E 75/559 K 75/3080 

2 Danıştay 12.Dairesi K. T.l2.2.1975 E 72/3053 K 75/250 
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10. SÖZLEŞME EVRESİ 

ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları 

ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün 

içinde onaylanır veya iptal edilir. ita amirince karar 

iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır (ih.Y., m 31). ihale 

kararları ita amirlerince onaylanmadıkça kesinleşmiş sa

yılmaz ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. 

15 günlük sürenin hesabında, ihale kararının verildiği 

gün sayılmayarak, takibeden günden itibaren tatil günleri 

hariç olmak üzere sayılır ve 15. günde isteklilere kararın 

onaylandığı veya reddedildiği tebliğ edilir (1). 

istekli, ita amirince onaylanan ihale kararının (Mali

ye Bakanlığı vizesi gereken ha)lerde bu vizenin yapıldığı

nın) bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde 

geçici güvenceyi kesin güvenceye çevirip noterlikçe tescil 

edilmiş sözleşmeyi idareye verir. Aksi halde protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve 

geçici güvence gelir kaydedilir (İh.Y., m 57). 

İdare de yasada belirtilen süre içinde sözleşme yapıl

masını sağlamak amacıyla kendine düşen görevleri yapmak zo

rundadır. Yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde is

tekli, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 

10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı 

ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu halde yükleniciye temi

natı geri verilir. Yüklenicide ihaleye girmek ve teminat 

vermek için yaptığı masrafları geri istemeye hak kazanır 

(İh.Y., m 60). 

Yukarda anlatılan yasa hükümlerine ilişkin değişik 

durumlar ve adı geçen bazı kavramlar şöyle açıklanabilir. 

1Maliye Bakanlığı'nın 15.12.1951 gün ve 113307-36-112/15 
K 17 Sayılı yazısı: Fıçıcıoğlu'ndan, 1978 



10.1. İta Arniri 

İlıale yasasında yazılı işleri yaptır ... aya ve ihaleye 
idarelerin ita amirleri yetkilidir (İh.Y., m 3). Sözleş

rneyi de idare adın·a i ta arniri imzalar (İ h. Y. , m 5 3). 
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İta amiri; devlet hizmetine ilişkin harcamaların geçi
ci veya nihai biçimde ödenmesiyle ilgili olarak rnuhasiplere 

yazılı emir ve izin veren kişidir (M.U.K., m 10). Ayrıca 

tahakkuk eden masrafı ödetmek görevi de ita arnirinin gö

revleri arasındadır (M.U.K., m ll). 

Devleti borç altına sokacak her ttirlU kararın ita arni

rince onanınası şarttır. İhale Kararları ca ita arnirince 

onayıanmadan kesinleşmiş sayılmaz. 

Birinci derece ita amirleri bakanlardır. Bakanların 

sorumluluklarını belli etme yetkisi T.B.M.M'na·aittir 
(M.U.K., m 13). 

Bakanlar kendi bütçelerinin ita arnirleridir. Harcama 

gerçekleştikçe mahallindeki Saymanın (rnuhasibin) veznesinden 

ödenrnek tizere her bakan ikinci dereceden ita amirine yetki 

verebilir (M.U.K~, m 71). 

Bakanlar ikinci dereceden ita amirlerinin merkezden 
izin almaksızın hangi tUr ve tutardaki sözleşrn~leri yapmaya 
yetkili olduklarını mali yıl başında duyururlar (M.U.K., rn62). 

İkinci derece ita amirlerinin bakanlara göre hukuki 
durumları özel vekil ile asil arasındaki hukuki ilişkiden 
farklıdır. Diğer bir deyişle ikinci dereceden ita arniri 

birinti dereceden ita arnirinin vekili değildir. İkinci de

receden ita arniri bakana göre bütçe uygulamalarının da yasal 

yönden tamamen ayrık bir yasal kuruluş niteliği taşır. Bu 

nedenle herhangi bir dtiştince ile bakanın ikinci derecedeki 

ita arniri yerine geçebilmesi rntirnktin değildir (1). 

1 Sayıştay Genel Kurul Kararı T.2.7.1969-3385 
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Adı geçen ikinci dereceden ita amirleri şunlardır; 

- Valiler, kaymakamlar, 

- Yatırımcı kuruluşlarda bölge mlidürleri, 

- Hastanelerde hastane baş hekimi 

- Yükseköğretim kuruluşlarında ve üniversitelerde rektör

leridir. Bu yetki uygun görüldüğü ölçüde ve gerektiğinde 

yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksek okul müdürlük

lerine, üst kuruluşlara bağlı birim başkanları ile kuruluş 

ve üniversite genel sekreterlerine devredilebilir (1). 

ihale kararları ita amirlerince onayıanmadan kesinleş

miş sayılmaz. Buna ek olarak bedel tahmini yapılmadan Ka

palı Teklif Usulü ile yapılan ihalelerde ihalenin geçerli

liği bizzat ilgili bakanın onayına bağlıdır (İh.Y., m 44). 

Her iki durumda da ihale bedeli ne olursa olsun onama ma

kamı ilgili bakandır. İlgili bakan; 

- Üniversitelerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakan

lığıdır. 

- Diğer katma bütçeli dairelerde ise onamaya yetkili 

bakanlık bağlı bulunduğu bakanlıktır. 

- Belediye ve özel idarelerde onamaya yetkili bakanlık 

İçişleri Bakanlığıdır. 

- Hiçbir bakanlığa bağlı olmayan TBMM, Cumhurbaşkan

lığı, Sayıştay gibi kuruluşlarda ise onamaya yetkili en üst 

makam bu yerlerin ita amirleridir. 

İta amirleri geçici ihale kararlarını onaylarkan iha

lenin yasaya uygun biçimde yapılıp yapılmadığı denetlemek

ten başka, tesbit edilen uygun bedelin hazine menfaatine 

uygun düşüp düşmediğini de araştırmak yetkisine sahiptir

ler (2). 

1 7546 Sayılı YÖK Yasası, m 57 

2nanıştay 12.Daire T.18.11.1971 E 69/3126 K 71/2669 
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10.2. İt§ Amiri Onayı 

İlıale komisyonları tarafından alınan ihale kararları 

it§ amirleri tarafından, karar tarihinden itibaren en geç 

15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta arnir

lerince karar iptal edilirse ihale hükürnsüz sayılır (İlı. 

(Ih.Y., m 31). Bu dururnda ihalenin aynı usulle yeniden 

yapılması gerekir. 

İlıale yasasına göre komisyonlar ihale yapınama kararı 

vermişse bu kararları kesindir (İh.Y., m 29). Kararın ay

rıca it§ amiri tarafından anayianmasına gerek yoktur. 

İt§ amirlerinin takdir hakkını kullanarak ihaleyi red

dettiği durumlarda, daha sonra yapılan ikinci ihale ile 

ihtiya~ın daha yüksek fiatla karşılanması halinde, iki iha

le arasında meydana gelen fiyat farkından dolayı ita arnir

leri sorumlu tutulamaz (1),(2). 

Eğer ihale ihmal sonucu onanmamışsa bundan it§ amiri 

sorumludur. Evrakların tanzim edilmesi, yerine ulaştırıl

ması sırasında doğacak aksaklıklardan, yani idarenin kendi 

iç işleyişinden dolayı ihale evrakının it§ amirinin önüne 

geç ulaşmasından doğacak aksaklıklardan ilgili görevliler 

sorumludur. Bu aksaklıklar yüklenici için mazaret değildir, 

süre işlemeye devam eder. 

İt§ amirleri ihale kararlarını ya onaylar ya da onay

lamaz. Kararı kısmen ya da şartlı olarak ananmak söz konusu 

değiltir (Türkoğlu vd., 1985). 

Yasada öngörülen süresinde değilde, bu süreden sonra 

onaylanan ihale kararları da hukuken gerçekleşmiş sayılmaz. 

ı Sayıştay Genel Kurul K. T.6.10.1977 K 2356 

2 Sayıştay Genel Kurul K. T.l5.10.1941 K 2266/1869 
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10.3. Maliye Bakanlığı Vizesi 

Maliye Bakanlığı vizesine tabi tutulacak olan söz

leşmelerin parasal sınırları her yıl Mali Yılı Bütçe Kanu
nu'na ekli ilgili cetvelde belirtilir. 

Vizeye tabi olan sözleşme tasarıları ve ekieri vize 
için Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Maliye Bakanlığı'na gelen taahhüt ve sözleşme tasa

rılarından uygun görülenler 15 gün içinde vize edilirler. 

Uygun görülmeyenler ise aynı süre içinde gerekçeli olarak 

ilgili kuruluşa gönderilir. Aykırılık ya da eksiklikler 

söz konusu gerekçe doğrultusunda giderildikten sonra Mali

ye Bakanlığı'na tekrar gönderilir. Bakaniıkça sözleşme 
tasarıları bu noktalardan tekrar inceleni~ ve tatil günleri 

sayılmamak üzere beş gün içinde vize edilir. Eksiklik ve 

aykırılıklar giderilmemişse ve yine uygun bulunmazsa geri 

çevrilir. Bu durumda yasaların açıkça yasaklamadığı konu

larda ilgili ita amirlerinin sorumluluk üstlenmesi durumun

da sözleşme tasarıları imzalanabilir. Ancak sayıştay kanu
nun ilgili hükümleri saklıdır. 

Sözleşme tasarılarının vize edilmeden imzalanması ve 

notere tescil ettirilerek taahhüdün uygulanmaya başlanması 
yasaya aykırıdır. Bu durumdan doğacak sonuç ilgili idareye 

aittir. Buna yol açan görevliler hakkında ihale yasasının 
86. maddesi hükümlerine göre işlem yapılır (1). 

Bütçe kanunda, özel idare ve belediyelerin harcamayı 
.gerektiren sözleşme tasarıları bedeli ne olursa olsun vize 
dışı bırakılmıştır (2). 

Belli parasal sınırlar içinde kalan sözleşme tasarıları 
Maliye Bakanlığı adına bizzat o yer valisi veya görevlendi-

ı 
4 nolu D.I.G. 30.1.1985 tarih ve 18651 Sayılı Resmi Gazete' 
de yayınlanmıştır. 

2
8 nolu D.İ.G, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 18.1.1987 gün ve 
19345 sayılı Resmi Gazete'de yer almıştır. 



68 

receAi vali yardımcısı tarafından vize edilir. Bu vizele

re ait bilgiler her ay sonu itibariyle ertesi ayın en geç 

beşinci gününe kadar Maliye ve Gümrük BakanlıAı'na gönde
rilir (1). 

Maliye ve Gümrük BakanlıAına vize için gönderilecek 

dosyalar bir asıl dosya ve bunların onaylı suretlerini ih

tiva eden bir suret dosya olarak düzenlenir. Vize edil

dikten sonra asıl dosya idareye iade edilir. Bu dosyalarda 

bulunması gereken bilgi ve belgeler şöyle sıralanabilir (1); 

10.3.1. Vize için bakanlıAa önyazı yazılması 

Vize için bakanlığa yazılacak yazıda belirtilmesi ge
reken hususlar: 

a. İdaresi 

b. Yüklenicinin ismi veya ünvanı 

c. Taahhüdün konusu 

d. Taahhüdün tutarı 

e. Ödeme saymanlığı 

f. Varsa işin DPT yatırım proje numarası ve bu numara

nın Resmi Gazete'de yeraldığı sayfa ve sıra numarası. 

Dosya vize edilmeyen bir işin yeniden ihalesi ve vize

si ile ilgili ise daha önce vize talep eden idare yazısı ve 

vize edilmediğine ait bakanlık yazısının tarih ve numarası. 

Yazıda ayrıca dosyanın "1050 Sayılı M.U.K. 'nun 64. 

maddesi gereğince vize edilmesi için'' gönderildiği hususu 

özellikle ve dikkati çekecek şekilde belirtilmelidir. 

Yukarda sayılan bilgileri ihtiva etmeyen yazıyla gön
derilen dosyalar vize edilmez. 

1
4 nolu D.İ.G., Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 30.1.1985 tarih 
18651 Sayılı R.Gazete'de yayınlanmıştır. 
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10.3.2. :Vize dosyasında bulunması gereken belgeler 

1. Onay belgesi 

2. Sözleşme tasarısı 

3. Tahmin edilen b~~el tutanagı ve dayanakları 

4. Bina veya benzeri yapım işlerinde arsa veya arazi

nin tapusu veya tahsis belgesi ile imar durumu bel
gesi. 

5. Yıllık yatırım programında yer alan işler ile bu 

programdaki ek veya degişiklere göre yap~lacak iş

lerde, BUtçe Kanunu'nun bu konudaki hUkUmlerinin 

ve yatırım programının uygulaması, koordinasyonu ve 

izlenmesine dair -her yıl Bakanlar Kurulu tarafın

dan çıkarılan- kararın öngördugu işlemlerin yapıl
dıgına dair belgeler. 

6. Şartnameler 

7. Sözleşme tasarısı 

8. Yeterlik belgesi komisyonu kararları 

9. O yıla ait yUrUrlUkteki uygun bedelin belirlenme

sinde kullanılan kriterlerle ilgili teblige uygun 

olarak yap~lan uygun bedel hesap cetveli 

10. Kaç teklif verildiAine ait tutanark 

ll. Üzerine ihale yapılan istekliye ait geçici güvenceye 

ait belgeler 

12. Üzerine ihale yapılan isteklinin şartnarnede belir

tilen şekli ile ihale komisyonlarına verdiAi belge
lerin tamamı 

13. ihaleye katılan bUtUn istekiiiere ait teklif mek

tupları 

14. İlıale komisyonları tarafından düzenlenen her tUrlU 

tutanak ve alınan bUtUn kararlar 
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15. Teklifierin teknik incelemesinin yapıldığı durum

larda, teknik inceleme sonuçlarını gösterir belge
ler 

16. İlıale kararının onaylandığına ait yetkili ita ami
ri onayı 

17. Bakanlık veya ilgili valilikçe gerektiğinde isteni

lecek belgeler 

18. Vize dosy~sında bulunan btitlin belgeleri gösteren 

onaylı dizi pusulası. 

10.4. İhalenin Tebliği 

ihale kararları ita amirlerince onaylandıktan sonra 

engeç beş işglinti içinde Uzerine ihale yapılana veya vekili

ne imzası alınmak sureityle tebliğ edilir (İh.Y., m 32). 

Tebligat yazılı olarak yapılmalıdır (1). 

Bizzat tebligat yapılamıyorsa yüklenicinin işlem dos

yasında belirtiği tebligat adresine iadeli taahhtitlli mek

tupla tebligat yapılır. Tebligat PTT vasıtasıyla yapılma

lıdır (2). Mektubun postaya verilmesini takibeden yedinci 

glin kararın istekliye teblig tarihi sayılır (İh.Y., m 32). 

Postadaki gecikme ylikleniciyi bağlamaz ve tebliğ zamanında 

yapılmamış sayılır (3). 

Yüklenicinin tebligat adresi işlem dosyasında belirt

tiği adrestir. Yüklenici tebligat adresindeki değişikliği 

noter kanalıyla idareye bildirdiği takdirde tebligat ihale 

yasasıda öngörülen şekliyle yeni adresine yapılır. 

Yasada yüklenici veya vekiline tebligat yapılabileceği 

belirtilmiştir (İh.Y., m 32). Ayrıca yine tebligat yasa-

1 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T 20.4.1965 E 6107 K 2105 
2

1201 Sayılı Tebligat Yasası, m 1 

3 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T 26.10.1965 E 5214 K 645 
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sında da veJ~il aracılıAı ile takibedilen işlerde tebligat 

vekile yapılır denilmektedir (1). 

Vekile tebligat yapılırken vekilin vekaletnamesinin 

halen geçerli olup olmadıAının araştırılması ve tebligatın 

buna göre yapılması gerekir. Ancak uygulamada bu her zaman 

mümkün olmayacaAından tebligatın vekil yerine yUkleniciye 

yapılması daha uygun olur (2). Çlinkli vekilin yaptığı iş

lerden müvekkil sorumludur (3). 

İstekiiye ihale kararının anandığı veya iptal edildi

Ai yukarda anlatılan şekli ile kendisi veya vekiline imza

sı alınmak suretiyle ya da iadeli taahhütü olarak posta ile 

yapılmalıdır. Yasada öngörülen şekil budur. Yasadan ayrı 

olarak ihale kararının tebliğinde tebligatla ilgili- yasanın 

farklı hUkümleri uygulanamaz. 

Tebligat yasasının hükümleri ancak ihale yasasında 

tebligatla ilgili hUkümlerin bulunmadığı durumlarda geçer

lidir (İh.Y., m 93). Örneğin istekli adresinde bulunamaz 

veya tebliği almaktan kaçınırsa tebligat yasasının 21. mad

desi uygulanır. 

İlıale ]~ararının onaylandıAı veya reddedildiği istek

liye kanuni süresi içinde ve kurallarına uygun olarak du

yurulmalıdır (4). Aksi halde yüklenici ihaledne vazgeçerek 

fesih hakkını kullanabilir (5),(6), (İh.Y., m 60) ve ihale 

girmek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. Bu 

takdirde buna ebe~ olanlar hakkında cezai işlem uygulanır 

ve bir hazine zararı meydana gelmişse kendilerine ödetilir 

(İh.Y., m 60). 

1
7201 Sayılı Tebligat Yasası, m 2 

2 BİG., Sayı 99-2 B06/1314 T.26.1.1982: Bayındırlık Bakan
lıAı, Yapı İşleri Genel MüdürlUğü uygulamaları ile ilgili yürürlükteki 
genelgeierden, 1983 

3Borçlar Kanunu, m 398 
4Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T 20.4.1965 E 6107 K 2105 E308/222 
5Yargıtay 4.Hukuk Dairesi T 20.4.1965 E 6107 K 2105 E308/222 
6Yargıtay 5.Hukuk Dairesi T 21.4.1975 E 975 13855 K979(4140 
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10.5. Sözleşme Yapılması 

10.5.1. Yükleniciye düşen görevler 

Yüklenici it§ amirince onaylanan veya Maliye Bakanlı

ğı vizesi gerekiyorsa vize edilen ihale kararının kendisi

ne tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde 

geçici temiantı kesin teminata çevirmeye ve noterce tescil 

edilmiş sözleşmeyi idareye vermeye zorunludur. Bu zorun

luluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm 

almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat 

gelir kayd~dilir (İh.Y., m 57). Ayrıca haklarında ihale

yi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından bir yıla 

kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu 

kararlar Resmi Gazete'de ilftn ettirilir ve ilgililerin mü

teahhitlik sicillerine işlenir (İh.Y., m 84). 

Burada esas olan yüklenicinin ihale kararının tebliğ 

edildiği günden itibaren 15 gün içinde yükümlülüklerini 

yerine getirmesi zorunluluğudur. Maliye Bakanlığı vizesi 

gerekiyorsa bu vizenin yapılmasından sonra idare, yükle

niiye vizenin yapıldığını tebliğ eder. Bundan sonra·15 

günlük süre işlemeye başlar. 

Yüklenicinin bu 15 günlük sürede yapması gereken iş

ler şöyle sıralanabilir. 

a. Kesin güvenceyi yatırmalıdır. 

Kesin güvence olarak nelerin alınabileceği ve bu konu

da dikkat edilmesi gereken hususlar daha önce geçici güven

ce bölümünde incelenmişti. Kesin güvence alınmasındaki 

amaç ihale konusu işin sözleşme ve şartnarnelere uygun ola

rak yapılmasını sağlamaktır. 

Kesin güvence sözleşme yapılmasından önce yüklenici

den, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında hesaplanmak su

retiyle alınır (İh.Y., m 54). 
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YUklenicinin kesin teminatı vermesı ıçın ihalenin 

onaylandığının kendisine tebliğ edilmiş olması gerekir (1). 

Daha önce alınan geçici güvence kesin güvenceye çev

rilir, kalanı yüklenicinin hakedişlerine karşı verilecek 

paralardan % 10 alıkonularak kesin glivenceye çevrilir 
(İ h. Y. , m 5 5) • 

Geçici güvence, güvence mektubu olarak verilmişse 
kalanın glivence mektubu veya diğer değerler ile ya da 

yukarda anlatılan yol izlenerek tamamlanması mUmktin de

ğildir. Çünkti geçici güvence mektubunun dtizenleniş ve ve

riliş amacı farklıdır. Mektubda yer alan ifade işin şart

name ve sözleşme hUkümlerine uygun olarak yapılmaması veya 

taahhüdün yerine getiril~emesi hallerinde idareye mektup 

Uzerinde tasarruf hakkı vermez (2). 

Yüklenicinin kesin gUvenceyi yatırmadığı hallerde pro

testo çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozu

lur ve geçici glivence gelir kaydedilir (İh.Y., m 57). 

İdare bundan başka herhangi bir cezai işlem uygulayamaz. 

Güvenceyi aşan cezaları sağlamak amacıyla şartnarnelere ve 

sözleşmelere özel hükümler konulması yasaya aykırıdır (3). 

b. Noterlikçe tescil edilmiş olan sözleşmeyi idareye 
vermelidir. 

Sözleşme, idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı 
anlaşmadır (İh.Y., m 4). 

Btitün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme 

idare adına ita amiri tarafından imzalanır (İh.Y., m 53). 

Sözleşmeler yasada belirtilen şekliyle yapılmalıdır. 

Yasada belirtilen şekil ve şartlara uymayan sözleşmeler 

ı 
Yargıtay Kararı E 5676 K 5559 

2 Gönen ve Işik, 1984 

3 Yargıtay Içtihadi Birleştirme Büyük Genel Kurul K. 
T 4.3.1968 E 908/2 K 6 
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geçerli değildir (1). 

Sözleşme akdi sırasındaki geçerlik ve şartlara uy

makta idare ile yüklenici arasında hiçbir fark yoktur. 

Her iki tarafta yasa ile kendisine yüklenen görevleri ye

rine getrimek zorundadır (2). Sözleşmede tarafların hak 

ve sorumlulukları düzenlenmiştir. İdarenin kendi iç işle

yişini gerekçe göstererek sözleşmede üstüne düşen görevle

ri tam ve zamanında yerine getirmemesi idarenin yükümlü

lüklerini azaltmaz (3). 

Noterlik Kanunu'na göre tescil, sicil defterine sıra 

numarası altında işlemin tarih ve numarası ilgililerin ad 

ve soyadları işlemin niteliği yazılmak suretiyle yapı

lır (4). 

Yüklenici sözleşmeyi notere tescil ettirdikten sonra 

sUresi içinde (15 glin) idareye teslim etmelidir. Aksi 

halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaybedilir. 

İlıale kendiliğinden bozulmaz, bozulması için it§ ami

rinin onayı gerekir. İdare, 15 günllik slire geçtikten son

ra isterse fesih hakkınıd kullanabilir. 

İdarenin fesih hakkını zamanında kullanmış olması bir 

daha kullanmıyacağı anlamını doğurmaz. İdarenin fesih ve 

geçici glivenceyi gelir kaydetme hakkı saklıdır (5). 

İlıale feshedildi ise geri dönülmez (6). 

15 glinllik süre geçtikten sonra yliklimllilliklerini ta

mamlayan yüklenici kesin güvenceyi verir ve sözleşme 

1Yargıtay 4.Hukuk Dairesi KT.28.~1967 E 6581 K 6822 

2 sayıştay Daireler Kurulu K. T.24.10.1973 K 183/1 

3 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi K. T.105.1987 E 76/2747 K77/1092 

4 1512 Sayılı Noterlik kanunu, m 108 

5 Yargıtay Ticaret Dairesi K. T.27.5.1943 

6Yargıtay 4.Hukuk Dairesi K. T.19.12.1958 E 8856 K 8226 
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yapma talebinde bulunursa i&arenin de uygun görmesi halin

de sözleşme yapılabilir (1). 

10.5.2. İdarenin görev ve sorumluluğu 

Sözleşmedeki taraflardan biri olan idare, yasanın 57. 

maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda 

kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür (İh.Y., 

m 60). Bu görevler şöyle sıralan~bilir. 

a. Yüklenicinin yasaya uygun şekilde getirdiği kesin 

güvenceyi teslim almak. 

b. Sözleşme tasarısı ve eklerini notarce tescil ede

bilecek hale getirmek. 

c. Sözleşmeyi imzalamak (İdare adına ita amiri imza

lar) 

İdarenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halin

de, yüklenici sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün 

içinde 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek 

şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Fakat bu sürede ve 

yasaya uygun şekilde taahhüdünden vazgeçmeyen yüklenici, 

daha sonraki günler için taahhüdü ile bağlı kalmış sayılır. 

Ancak bu bağlı kalmanın kaubl edilebilir bir süre için ge

çerli olması gerekir. Yüklenicinin çok uzun bir süre taah

hüdüyle bağlı kalmıyacağı açıktır (2). 

Yüklenicinin sUresinde yasaya uygun olarak protesto 

çekmesi, idarenin de protestoyu tebellüğ ettiği tarihten 

itibaren geçecek 10 günlük sürede yasalarla belirlenen yü

kümlülüklerini yerine getirmesi halinde yüklenici de taah

hüdü yerine getirmek ve sözleşme yapmak zorundadır. 

1 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi K. T.10.4.1958 E 10322 K 2364 

2Yargıtay.Hukuk Genel Kurul K. T.5.10.1960 E 960/37, K 37 
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İdare yasada belirtilen süreler içinde üzerine düşeni 
yapmazsa yüklenicinin teminatını geri vermek zorundadır. 

Bu durumda yüklenici ihaleye girmek ve teminat vermek 

için yaptığı masrafları belgelemek kaydıyla geri istemeye 

hak kazanır (İh.Y., m 60), (1). Bu masraflar pul, resim, 

harç, noter, güvence yatırmak için yapılan masraflar olup 

yüklenicinin mahrum kaldığı karın tazmin edilmesi söz ko

nusu değildir (2),(3)(4). 

Yargı konuya ilişkin diğer kararlarında daha farklı 

bir görüş benimseyerek, "isbat etmek ve teminat tutarını 

geçmemek şartıyla kar mahrumiyetine de hükmedilebilir" 

( 5 ) ' ( 6 ) ' ( 7 ) • 

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi (8) böyle bir kararın yanlış 

olduğuna hükmederek ''yüklenici ancak idarenin taahhüdünü 

yerine getirmemesinden dolayı fiilen bir zarara görmüş ise, 

bunu isb~t ettiği takdirde davalı, idareden ençok teminat 

akçesi tutarında bir tazminat isteyebilir. Tazminat akçe

si tutarı ile sınırlı tazminata (kar yoksuniuğu için) ka

rar verilmesi yasaya aykırıdır'' görüşünü benimsemiştir. 

1. 
Danıştay 12. Daire K. E 71/2298 K 73/1625 

2 
Yargıtay Ticaret Dairesi K. T.9.2.1946 K 3487/299 

3 
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi K. T.2.10.1958 E 7083 K 6132 

4 
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi K. T.17.3.1977 E 76/535 K 77 

5 
Yargıtay 15 .Hukuk Dairesi K. T.6.12.1974 974/2094 E 974/2212 

6 
Yargıtay Genel Kurul K. T.l5.6.1966 K 192 

7 
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi K.T.1.3.1976 975/5379 E 976/835 K 

8 
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi K. T.6.2.1958 E 7849/K 738 
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10.6. Sayıştay Vizesi 

Sayıştay denetimine tabi daire ve kurumlarda yapılan 

ihale sözleşmeleri, noter tescilinden sonra üç gün içinde 

Sayıştay'a gönderilirler (1). Tescile tabi olmayan söz

leşmeler için bu süre yedi gündür (2). 

Sözleşmeler sayıştayca tescil edilmedikçe uygulana

maz (1). Bu zorunluluktan kurtulmak için sözleşmelere 

Sayıştay tescilinden önce uygulanabilecekleri yolunda 

hükümler konamaz (3). 

Sözleşmelerin Sayıştayca tescilinden sonra uygulana

bileceğinin sözleşme metinlerinde belirtilmesi gerekir(4). 

Sözleşmelerde - sözleşmelerde yetkili makamın onayından 

sonra yürürlüğe girer" şeklinde ifadeler kullanılmışsa bu

nun "sayıştayca tescil edildikten sonra" şeklinde yorum

lanması gerekir (S). 

Sayıştay'a vize için gönderilecek olan dosyaların ha
zırlanmasında ve bu amaçla yazılan ön yazıda dikkat edilme

si gereken hususlar şötle sıralanabilir (4); 
'ıl 

10.6.1. Tescil için Sa~ıştay'a önyazı yazılması 

ll 

Sözleşmelerin gönderilmesi sırasında Sayıştay Bakan~ 
j ! 

lığına yazılan yazıda belirtilmesi gereken hususlar şun-
1 

!ardır. : 

a. Dairesi 

b. Müteahhit Firm~ 
ı 

c. Taahhüdün Konusu 
ı 

1 

ı ı 
832 Sayılı Sayıştay ~anunu, m 30 

i 
2 832 Sayılı Sayıştay ~anunu, m 36 

ı 3 . 
Sayıştay 7.Daire Kara~ı T.8.5.1973 291/488 

ı 

4279 seri nolu Sayışta~ Başkanlığı Genelgesi: 
den, 1980 \ 

Türkoğlu ve Egemen' 

5 Sayıştay Daireler KuJulu K. T.7.5.1975 K 237/1 
ii 
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d. İlıale tutarı 

e. Sözleşmenin noterlikçe tescil tarihi ve numarası 

f. Ödeme saymanlığı 

g. Varsa işin yatırım proje numarası ve bu proje 

numarasının Resmi Gazete'de yer aldığı sayfa ve sıra numa

rası. 

10.6.2. Sözleşme dosyalarında bulunması gerekli bilgiler 

a. Harcamaya ilişkin olarak çeşitli konularda düzen

lenen sözleşme metinleri (noter tasdikli iki nüsha), 

b. Ödemelerin bütçenin hangi tertibinden ve hangi say-

manlıkça yapılacağını, şayet ihale konusu iş yıllık 

yatırım programında yer alıyorsa yıllık yatırım programında 

hangi proje numarası ile yer aldığını belirten ve ihalenin 

yapılmasına izin veren lüzum müzekkeresi, 

c. İlanlarla ilgili bütün belgeler, 

d. Kapalı zarf usulü ile yapılmış ihaklerde seri sa

yılı makbuzlar karşılığında alınan zarfların adedini gös

teren tutanak ile verilen teklif mektupları, 

e. ihaleye katılanlar gerçek kişi iseler şartnarnede 

istenmesine göre Ticaret Odası Belgesi (veya Sanayi Odası, 

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi). 

f. ihaleye katılanlar şirketler ise usulüne göre is

tenecek belgelerden başka, Ticaret Odası Belgesi veya ben

zeri resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge ile şirketin imza sirküleri 

veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin şirkete 

ait noter tasdikli vekaletnameleri. 

g. Şartnameler (ihale Şartnamesi, Özel Şartname, Tek

nik Şartname). 

h. Geçici ve kesin teminata ait uygun belgeler. 
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ı. Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu 

programdaki deAişikliklere göre yapılacak işlerde, Btitçe 

Kanununun bu konudaki hUkUmlerinin ve yatırım programının 
uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin her yıl 
Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararların öngördUAU işlemle
rin yapıldıAını gösteren belgeler. 

j. Gerekli ihale komisyonu kararı. 

k. İkinci dereceden ita amirince onaylanan sözleşme
ler için, ita amirine bu yetkiyi veren ilgili bakanın onay 
yazısı. 

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlı~ı tarafından çıkarılan 
birim fiat ve tarifleri. 

m. Detaylı keşif özeti ve icmali. 

n. Yetirlik Belgesi 

o. İşin niteli~ini ve karakteristi~ine belirten mima
ri avan proje. 

Bunlara ek olarak ayrıca, sözleşme dosyasında bulunan 

belgelerin sırasını gösteren bir fihrist de yer almalıdır. 

Tescil edilmek Uzere Sayıştay'a gönderilen sözleşme

lerden mevzuata uygun olanlar Sayıştay'ca tescil edilirler. 

Uygun bulunmayanlar gerekçeli bir yazı ile dairesine iade 

edilirler. Tescil için yeniden SayJ.ştay'a gönedrilen söz

leşyme dosyaları e~er uygun görUlUrlerse vize edilirler. 

Uygun de~ilse ı. Başkanlı~a sunulur. Sözleşme burada da 

uygun bulunmazsa ilgili belgeler Sayıştay dairesi kararıyla 

birlikte ilgili idareye iade edilirler. İlgili dairenin 

dosyanın vize edilmesine itiraz etmesi halinde durum dai

reler kuruluna ı. başkan tarafından iletilir. Kurul söz

leşmeyi mevzuata uygun bulursa vize eder, uygun bulunmazsa 

sözleşme dosyası dairesine iade edilir (1). 

1 
832 Sayılı Sayıştay Kanunu, m 32 



80 

Yasaların açıkça yasaklamadığı konularda, ita amiri

nin sorumluluğu Ustlenmesi ve bunu Sayıştaya bildirmesi 

halindne sözleşmeler uygulanabilir (1). 

Sözleşmelerin Sayıştayca vize edilmesi ilgilileri 

sorumluluktan kurtarmaz ve Sayıştayın yargı yetkisi sak

lıdır (1). 

1 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, m 32 



81 

ll. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yasa uygulamaları mühendislik formasyonun gerektirdi

Ai matematik kesinlikte olmaması nedeni ile mühendisiere 

yabancı gelmektedir. Bu alanda ihale yasasının dışında 

Muhasebe-i Umumiye Yasası, Sayıştay Yasası, ... gibi bir

den fazla yasanın uygulanıyor olması, ayrıca ihale yasa

sının kapsam olarak daha önce de belirtildiAi gibi çok de

Aişik konuları içermesi güçlüAli boyutlarını biraz daha ar

tırmaktadır. Tezde, bu endişeden hareketle uygulamada ça

lışan mühendise yasa, yö~etmelik, genelge, ... ve yargı ka

rarlarının dışında, ancak, bunların ışıAında genel bir gö

rüş verilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın en doAruyu buldugu söylenemez. Bazan bir 

yargı kararı çok deAişik bir konudaki görüşü etkilemekte

dir. Uygulamada çalışan kişinin böyle bir yoruma varabii

ınesi için yasa, yönetmelik, genelge, ... nin dışında yargı 

kararlarını da çok iyi bilmesi gerekmektedir. Sözgelimi 

teklif mektubunda, teklif edilen bedelin hem yazı hem de 

rakkamla yazılması yasa gereği iken yargının "Bu eksiklik 

şekle ait olduAu için teklif mektubu kabul edilebilir" 

kararı uygulanmaktadır. 

Yasama, yürütme ve yargı düzenin gidişini de belir

leyen üç önemli organdır. Bunların birbirini engelleme

yip bütünlernesi gerektigi daima bilinmelidir. Mevzuat 

olarak adlandırılan bu Uç organın kurallarına kesin olarak 

baAlı kalmak yeni bir takım sorunların ortaya çıkmasına 

neden olacaktır. Bu görüşten hareketle uygulaycı yorumu

nu işin sağlıklı olarak sonuçlandırılması doğrultusunda 

yapmalıdı~. 

Tezde inşaat ihalesi uygulamasının ancak bir bölümü 

işlenmiştir. Konunun sonuçlanabilmesi için diğer böltim

lerin tamamlanmasının yanı sıra değişik ülkelerdeki uy

gulamaların incelenmesi, teknolojik gelişmelerin (prefab

rikasyon, öngerilmeli beton, yüksek mukavemetli beton-
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lar, ... ) ve bunların getirecegi zorunlulukların bilinmesi, 

kendi inşaat endUstrUmtiztin işgüeti (mühendis, usta, dtiz 

işçi), e~i~lm, malzeme, tiretim ve taşıma yönleri ile 

yeniden araştırılması ve bUtUn bunların di~er sosyal ve 

ekonomik sorunlarından soyutlanmaması gerekmektedir. 
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