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ÖZET 

ĠnĢaat sektörü, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde en büyük yatırımların yapıldığı 

dolayısı ile ülke ekonomisi için en büyük öneme sahip olan sektördür. Gene özellikle 

geliĢmekte olan ülkelerde inĢaat sektörünün en önemli iĢvereni kamudur. Türkiye „de 

geliĢmekte olan ülkeler sıralamasında üst sıraları hedefleyen bir ülke olarak lokomotif 

sektörü olan inĢaat sektörünü denetleyen ve düzenleyen yapılanmalar içine girmeye 

ve sistemini en doğru Ģekilde çalıĢır hale getirmeye çalıĢmaktadır.  

Bu çerçevede kamu ihale sistemimize geniĢ kapsamlı değiĢiklikler getiren ve eski 

kanunların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde duyulan ihtiyaçlara 

göre hazırlanan 4734 sayılı "Kamu Ġhale Kanunu" ile 4735 sayılı "Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu" 04.01.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 

edilmiĢ, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22.1.2002 tarih ve 24648 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanmıĢtır.  

Bu çalıĢmada, öncelikle 4734 sayılı yeni ihale kanunu ile kamu ihaleleri uygulamalarına 

getirilen yenilikler incelenmiĢ, bu yeni yapılanma içerisinde inĢaat mühendislerinin 

özellikle teklif hazırlama aĢamasındaki rolü ve sorumlulukları analiz edilmiĢtir. Bu 

analizin sonucunda, ihale öncesi proje yönetimi aĢamalarının en hassas bölümü olan 

teklif hazırlama safhasında geliĢen teknolojiye paralel olarak bilgi teknolojileri 

(Information Technologies) konusunda bir çalıĢma yürütülerek bir bilgisayar yazılımı 

hazırlanmıĢ ve uygulamaya geçirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, inĢaat mühendisinin 

teklif hazırlama aĢamasında 4734 sayılı kanunun gereklerinden olan standart formların 

hazırlanmasında zaman ve iĢgücü harcamasının ve bilgilerin formlara aktarılmasında 

insandan kaynaklanan hataların en aza  indirilebileceği ve bu sayede inĢaat öncesi 

proje yönetiminin kalbi sayılan maliyet analizi ile proje planlaması konularına daha fazla 

zaman ayırabileceğini göstermektir. Bu amaç doğrultusunda Microsoft Access 

Programının veritabanı üzerine ASP yazılımıyla kodlanmıĢ ve server üzerinden de 

kullanılabilen bir Ġhale Hazırlama Programı geliĢtirilmiĢtir. Sonuçta hazırlanan program 

örnek bir ihale dosyası için uygulanmıĢ, sonuçlar değerlendirilmiĢtir.  
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SUMMARY 

The construction sector, especially in the developing countries is the locomotive of 

economy mainly because of the amount of investment being made in this sector. 

Once again, especially in the developing countries, the main employer of the 

construction sector is the state (government). As a nation which aims to be amongst 

the leading pack of these developing countries, Turkey is trying to construct a more 

efficient system for regulating and inspecting its construction sector.  

In accordance with this objective, a new “Public Procurement Law” numbered as 

4734 and a new “Law on Public Procurement Contracts” numbered as 4735 were 

accepted by the Grand National Assembly of Turkey in 04.01.2002 and were 

published in the official journal numbered 24648 in 22.01.2002. These two new laws 

which have been in effect since 01.01.2003 were designed in order to overcome the 

functional (application) difficulties of the previous procurement laws. 

The first objective of this study was to thoroughly analyze the recent procurement 

law and determine the role and responsibilities of a civil engineer, especially in the 

tender proposal preparation phase which is the most sensitive stage of pre-

procurement phase project management. A software program was developed along 

with IT (information technologies) specialists according to the results of this analysis. 

The object of this study was to minimize both the amount of time and labor a civil 

engineer has to spend while reducing the factor of human error in the preparation of 

the standard forms required by the new law. Thus allowing the civil engineer to 

focus on subjects like cost analysis and project management which are considered 

as the heart of pre-project phase management. Accordingly with this objective, a 

Tender Preparation Program was developed using both Microsoft Access and ASP 

so that it could be used over the server as well. And as a result this program is used 

to prepare an tender dossier and the outcomes were evaluated thoroughly. 
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1. GĠRĠġ                  

 

1.1. GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin sektörsel yatırımları incelendiğinde inşaat 

sektörünün yatırım pastasından en büyük payı aldığı görülmektedir. Türkiye de 

gelişmekte olan bir ülke olarak bu ortalamada inşaat yatırımlarının tüm yatırımlara 

oranı dikkate alındığında hızla gelişmekte olan ülkelerin istatistiğine uymaktadır.  

İnşaat sektörü bir yandan üretimi ile ülkenin konut, imar, altyapı, üretim tesislerini 

doğrudan karşılarken nakliyesinden camına, plastiğinden ağaç ürünlerine birçok 

sektörü harekete geçiren etki sağlamaktadır. Doğrudan ve dolaylı istihdama katkısı 

tartışılmaz boyutlardadır. Bunun da ötesinde dış müteahhitlik sektörü bugüne kadar 

aldığı 42 milyar doları aşan projeleri ile ülkenin döviz ihtiyacının karşılanmasında ve 

ödemeler dengesinde olumlu etki yapmış, Türkiye’nin imajına da büyük katkı 

sağlamıştır. [18] 

Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe en büyük işveren 

kamudur. Olağan üstü haller ve ekonomik kriz zamanları göz ardı edildiğinde yıllara 

göre kamu inşaat yatırımları en üst sırada yer almıştır. Kamu kıt kaynaklarının etkili ve 

verimli kullanılması, yatırımlardan elde edilecek sosyal faydanın topluma bir an önce 

kazandırılması açısından kamu yatırım projelerinin planlanan sürede, ön görülen bütçe 

sınırları içinde kalınarak en ekonomik maliyetle ve istenilen kalitede gerçekleştirilmeleri 

gerekir.[19] 

İnşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran bir özellik, inşaat sektörü dışındaki diğer 

sektörlerde maliyeti belli mamul bir ürün için ihale yapılırken, inşaat sektöründe yapılan 

ihalelerde yüklenicilerin, üretime başlanmamış ve yapımı uzun süreli bir iş için, 

sonradan oluşacak maliyeti önceden tahmin ederek teklif vermek zorunda olmalarıdır. 

Yükleniciler (müteahhitler) üstlendikleri inşaat işini, öngörülen süre, fiyat ve kalitede 

gerçekleştirmede, inşaatın özelliği, arazinin coğrafi koşulları, mal sahibi, kontrol örgütü, 

ödenek durumu, ülkenin siyasi ve ekonomik durumu gibi çok çeşitli risklerin üstesinden 

de gelmek zorundadırlar.[19] 
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İnşaat üretiminin özellikleri ele alındığında üzerinde durulması gereken bir faktörde; 

İnşaat tipi yeri ve koşulları her projede değiştiğinden, üretim yöntemlerinin de 

değişmesidir. Dolayısı ile inşaat projelerinde üretim teknolojisi ve süreci seçimi ve bu 

seçimde optimizasyon büyük önem taşımaktadır. Ayrıca üretim ve maliyet tahmininde 

daima risk unsuru bulunmakta; zira genellikle açıkta üretim yapılmakta, üretim yeri dış 

etkilere maruz kalmakta, üretim yeri işletme merkezinin uzağında kalmaktadır. İnşaat 

sanayinde üretim yeri gezici, ürün sabittir. [18] 

Kamu ve özel sektör toplam bütçesinin en büyük payının ayrıldığı inşaat sektöründe bu 

kaynakların doğru kullanımı ülkenin geleceği açısından çok önemli bir unsurdur. 

Geçmiş yıllardaki başarısızlıklar ve başka nedenlerle yaklaşık 1 trilyon dolarlık 

yatırımın atıl durumda veya kullanılamaz halde olması toplam dış borcumuzun 250 

milyar dolar civarında olduğu düşünülürse affedilemez bir hatadır. Tüm bu faktörler bir 

arada değerlendirildiğinde bu hataların oluşmasında yıllar içinde gelişen inşaat sektörü 

ile bu gelişime ayak uydurmakta zorlanan kanunların, yönetmeliklerin, yüklenicilerin ve 

idarecilerin uyumsuzluğu ve ihale öncesi proje yönetimi süreçlerinin göz ardı edilmesi 

başroldedir. 

Yıllar içinde gerekli önemin verilmediği mühendislik uygulamaları ve yaklaşımlarında 

disiplin ve etik değerler kaybolmuş ve hatalar tekrar edilmiştir.  İşte hem bu hataların ve 

yanlış uygulamaların önüne geçebilmek için hem de Avrupa ile uyum problemlerini 

ortadan kaldırmak için yeni bir ihale kanunu hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.  

8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen 

ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede 

yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası 

ihale uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili geniş 

kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaçlara göre hazırlanan 

4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ile 4735 sayılı "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" 

4.1.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, 1.1.2003 tarihinde 

yürürlüğe girmek üzere 22.1.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanmıştır. [1-3] 

Kamu İhale Kanun'u ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun'undaki bazı düzenlemelerin 

başta Avrupa Birliği direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum içinde 

olmadığı, bazı maddelerinin uygulanmasının idareler açısından fiilen imkansız 

olduğu, bazı maddeler arasındaki çelişki ve tutarsızlıkların suistimale açık olduğu 

kısa sürede tespit edilmiş, yapılan tespitler yanında başta Avrupa Birliği, Dünya 
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Bankası ve Birleşmiş Milletler normları olmak üzere uluslararası düzenlemeler de göz 

önünde bulundurularak; 30.07.2003 tarih ve 4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kamu 

İhaleleri Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun birçok 

maddesi değiştirilmiştir.[1,4] 

Bu çalışmada öncelikle 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ile getirilen değişiklikler 

incelenmiştir. Birinci olarak, inşaat yatırımlarında ihale sürecinde karşılaşılan en büyük 

sorun olan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçimi konusunda yeni kanunun 

getirdiği kriterler incelenmiş ve tüm yeterlilik kriterlerinde yapılan değişiklikler eski 

kanunla karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  Bu analizin sonucunda 2886 sayılı 

Kamu İhale Kanununda “tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin 

tercihe layık görüleni uygun bedel olacaktır” maddesi yerine getirilen 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunundaki “ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlilik kriterini 

asgari sağlayan en düşük teklif ekonomik açıdan en avantajlı tekliftir” maddesinin 

aradığı kriterleri sağlayacak tekliflerin nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde 

durulacaktır. Bunu sağlamak için ihale teklif aşamasındaki kısıtlı süreçte karşılaşılan 

problemler ve hatalardan bahsedilecek, bu problemler ve hatalar ile ilgili örnekler 

verilecek ve problem ve hataların en aza indirilmesi için teklif hazırlamakla görevli 

mühendislere kolaylık sağlayacak bir yöntem incelenecektir.  

Yeterlilik kriterleri olarak maddelenen unsurların çerçevesinde şirketlerin 

hazırlayacakları teklif dosyaları,  Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen standart 

formlar ön planda tutularak incelenmiş ve hatasız bir teklif dosyası hazırlanmasında 

inşaat mühendisinin tüm aşamalardaki rolü araştırılmıştır. 

İstatistikler, proje öncesi fizibilite çalışmalarının toplam proje maliyetinin sadece % 5 

ine karşılık geldiğini ancak buna karşılık işin sonucuna % 65 oranında yansıdığını 

kanıtlanmıştır. Ayrıca, proje tasarım çalışmalarının da toplam proje maliyetinin sadece     

% 15 ine karşılık geldiğini ama bu % 15 inde proje sonucuna etkisinin % 30 olduğu da 

ispatlanmıştır. Yani proje sonucuna % 95 oranında etki eden proje öncesi mühendislik 

çalışmalarının toplam proje maliyetine oranı yalnızca % 20 dir. Bu koşullar altında 

inşaat mühendisinin proje planlama, maliyet analizi ve fizibilite çalışmalarına vermesi 

gereken önem ve ayırması gereken zaman kaçınılmaz olarak artmak zorundadır. [9] 

Türkiye koşullarında ihale öncesi idarelerin isteklilere teklif vermek için ayırdığı süre 

kanunlarla belirlenmiş ve belirli eşik değerler için sabit tutulmuştur. Ancak bu 

sürelerin sadece proje planlama, maliyet analizi ve fizibilite çalışmaları için bile yeterli 

olmadığı hatta yakın zamanlı ihaleler söz konusu olduğu durumlarda firmaların teklif 
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hazırlama departmanlarının fazla mesailerle bile verilen sürelerde amaçlanan 

çalışmaları yapamadığı görülmektedir. Bu müfredatın üzerine çok katı bir teklif 

hazırlama prosedürü eklenince ihale öncesi proje yönetiminde istenilen seviyede verim 

alınamamaktadır. Birde bu unsurlara yapılan hatalardan dolayı geçersiz sayılan teklif 

dosyaları yani boşa giden değerli kaynaklar eklenince bir çözüm arayışının kaçınılmaz 

olduğu görülmektedir.  

Bu çalışma da mühendislerin Kamu İhale Kurumu standart formlarını ve teklif dosyası 

ile ilgili dokümanları hazırlamasında kolaylık sağlayacak ve mühendise rehberlik 

edebilecek, bu sayede de proje planlama, maliyet analizi ve fizibilite çalışmalarına 

gerekli zamanın ayrılmasını sağlayabilecek yardımcı bir bilgisayar programının inşaat 

mühendisi ile bilgi teknolojileri (Information Technologies) uzmanlarının ortak 

çalışması sonucunda hazırlanması ve uygulanması incelenmiştir.  

Programın hazırlanmasında insandan kaynaklanan hataları en aza indirmek, istenen 

dokümanların en çabuk biçimde hazırlanmasını sağlamak, kurulan database 

sayesinde bilgileri depolamak ve bu database den etkileşimli olarak veri alışverişi ve 

kontrolü sağlamak hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Microsoft Access 

Programını veritabanı olarak kullanan, ASP yazılımıyla kodlanmış ve server üzerinden 

de kullanılabilen bir İhale Hazırlama Programı geliştirilmiştir. Sonuçta hazırlanan 

program incelenmiş ve bu program kullanılarak örnek bir teklif hazırlanmış  ve sonuçlar 

ortaya konmuştur 

. 
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2.  4734 SAYILI YENĠ ĠHALE KANUNUNUN ĠNCELENMESĠ VE UYGULAMAYA            

YÖNELĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

2.1. 4734 Sayılı Kanunun Ġncelenmesi 

2.1.1. Yeni ihale kanununun oluĢma aĢamaları 

2.1.1.1. Devlet ihale sistemimizin tarihçesi 

İlk önce Osmanlı İmparatorluğu devrinde 1857 tarihli nizamname hazırlanmış ve 

ihtiva ettiği sınırlı hükümle satın almalar yürütülmeye çalışılmıştır. 

10 Muharrem 1330 (1914) tarihli ek bir nizamname ile müteferrik satın almaların ve 

bazı yapım işlerinin, Bakanların müsaadesiyle ihaleye çıkarılmaksızın yapılması kabul 

edilmiştir. 

4 Haziran 1919 tarihinde çıkarılan ve kanuniyeti 1921 de tasdik edilen bir kararname 

ile de 1914 tarihli nizamnameye bir ilâve yapılarak merkezdeki Devlet daireleriyle 

İstanbul'daki şubelerinin ve İstanbul'daki askerî kuvvetlerin ihtiyacı olan ve 500 lirayı 

aşan levazım ve eşyanın Maliye Bakanlığında kurulmuş Tevhidi Mübayaat 

Komisyonu vasıtası ile sağlanması öngörülmüştür. 

1921 yılında ek bir kararname ile dairelerin acil ihtiyaçları hususunda bazı istisnalar 

getirilmiştir. 

Millî Mücadele başlayınca söz konusu nizamname uygulanmadı. Millî Mücadelede 

ihtiyaçların Başkumandanlık emirleriyle ve Bakanlar Kurulu Kararnameleriyle 

sağlanması cihetine gidildi. 

22 Nisan 1925 tarihinde 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İthalât Kanunu yürürlüğe 

konulmuştur. Bu kanun ile, hükümet namına yapılacak her nevi satmalına, satma, 

kiraya verme, yapım, onarım, keşif, taşıma ve benzeri işlerin kapalı zarf, açık artırma 

ve eksiltme, pazarlık ve emanet usullerinden hangisine istinaden yürütüleceği 

hükümlere bağlandı. 
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Daha sonra ihtiyaca binaen 661 sayılı Kanuna ek olarak 1926 yılında 799, 878 ve 

1300, 1929 yılında 1540 ve 1933 yılında da 2338 sayılı Kanunlar çıkartıldı. 

Memleketimizin o günkü gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek ihale kanunu ancak 

1934 yılında çıkarılmıştır. Bu Kanun, 2723 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandığı 10 

Haziran 1934 tarihinden altı ay sonra 10 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe giren 2490 

sayılı «Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu» dur. 

2 Haziran 1934 tarih ve 2490 sayılı Kanun, zamanla büyüyen ekonomimizin gereği 

olan ilişkileri düzenlemede yetersiz kalmıştır. 

İlkin, 2490 sayılı Kanuna ek olarak çıkartılan 24.4.1946 tarih ve 4876 sayılı Kanun ile 

41, 46 ve 50 nci maddelerde öngörülen parasal sınırlar üç kat yükseltilerek Devlet 

ihalelerinde, o zamana göre önemli bir rahatlama sağlanmışsa da bu artış zaman 

içerisinde önemini yitirmiştir. 

Daha sonra 2171 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye binaen, 26.1.1979 tarih ve 22 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile, temel Kanun'un 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 

41, 46, 50, 60 ve 66 inci maddeleri değiştirilmiş ve 4846 sayılı Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 2490 sayılı Kanun'un ihtiva ettiği katı hükümler, zaman kaybına sebebiyet 

veren formaliteler ve kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkardığı güçlükler 

bazı idareleri bu Kanun hükümlerinden kurtulmaya sevk etmiş ve bilhassa yapım 

işlerinin 2490 sayılı Kanun'a tâbi olmaksızın yürütülebilmesi için idareler özel 

kanunlarla istisnai yetkiler sağlamışlardır. 

Planlı kalkınmanın sürat ve güvenlik içinde yürütülmesi ve kamu ihtiyaçlarının en iyi 

şekilde temini için 2490 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler ve özel kanunlarla alınan 

istisnai yetkiler meseleye köklü bir çözüm getirmemiş, bütün bu nedenlerle yeni bir 

düzenlemeye gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Neticede, 2886 sayılı «Devlet İhale Kanunu» 8.9.1983 tarihinde Danışma 

Meclisince kabul edilmiş, 10.9.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmî Gazete'de 

yayınlanmış ve 95 inci maddesi hükmü gereğince de 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Daha sonra 2.3.1984 tarih ve 2990 sayılı Kanun ile 2886 sayılı Kanun'un 2, 

11, 13, 15, 28, 44, 51, 81 ve 89 uncu maddeleri değiştirilmiştir. 

2886 sayılı Devlet îhale Kanunu ondokuz yıl Devlet ihtiyaçlarının karşılanmasında 

uygulanacak esas ve usulleri belirleyen ana mevzuat olarak tatbik edilmiştir. 

Ancak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun günümüz ihtiyaçlarına cevap 

vermemesi, uygulamada bir takım güçlüklerin ortaya çıkması, bütün kamu 
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kuruluşlarını kapsamaması, kamuya gelir sağlamaya yönelik farklı nitelikteki işler ile 

ihale sonucunda düzenlenen sözleşmelerle ilgili hususların ayrı kanunlarda 

düzenlenmesi ihtiyacı, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası 

kuruluşların ihale mevzuatıyla uyumlu olmaması nedenleriyle yeni bir ihale kanunu ile 

bu kanundan ayrı olarak kamu ihale sözleşmeleri kanunu hazırlanmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. 

İhtiyaçlara göre hazırlanan 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ile 4735 sayılı "Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu" 4.1.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 

edilmiş, 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22.1.2002 tarih ve 24648 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 12.6.2002 tarih ve 4761 sayılı Kanun ile Kamu İhale 

Kanunu'nun 2, 3, 8,10, 13, 53, 56, 62 ve Geçici 4 üncü maddeleri değiştirilmiş ve 

Kanun'a Geçici 6 ncı madde eklenmiştir. 

Kamu İhale Kanun'u ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun'undaki bazı düzenlemelerin 

başta Avrupa Birliği direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum içinde 

olmadığı, bazı maddelerinin uygulanmasının idareler açısından fiilen imkansız 

olduğu, bazı maddeler arasındaki çelişki ve tutarsızlıkların suistimale açık olduğu 

kısa sürede tespit edilmiş, yapılan tespitler yanında başta Avrupa Birliği, Dünya 

Bankası ve Birleşmiş Milletler normları olmak üzere uluslararası düzenlemeler de göz 

önünde bulundurularak; 30.07.2003 tarih ve 4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kamu 

İhaleleri Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun birçok 

maddesi değiştirilmiştir. [1-5,] 

2.1.1.2. Kamu ihale kanunu tasarısı gerekçesi 

8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen 

ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede 

yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası 

ihale uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili geniş 

kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsamaktadır. Ancak alım, hizmet, yapım, 

kiralama ve taşıma işleri kamu harcaması yapılmasına; satım, kiraya verme, trampa ve 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri kamuya gelir sağlanmasına yönelik olduğundan, 

farklı nitelikteki bu işlerin aynı kanunda düzenlenmesi uygulamada pek çok sorunun 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu harcaması gerektiren işlere özgü ihalelerde yeni uygulamaların 

hayata geçirilebilmesi ve harcama yapılması ile gelir elde edilmesine yönelik ihalelerin 
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kendine özgü niteliklerine uygun olarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ayrı 

kanunlarda düzenlenmesi gerekmektedir. Devletin bu işlere ilişkin ihale mevzuatının 

Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret örgütü gibi uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına 

paralel hale getirilebilmesi için, kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri bu Kanun kapsamına alınmıştır. Ayrıca, aynı amaçla 

kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmeler ile ilgili hususlar bu Kanun 

kapsamında düzenlenmeyerek, bu konuda ayrı bir kanun hazırlanmıştır. 

Bu Kanunda; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, 

gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, 

kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan 

yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz 

alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından 

piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller 

üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır. 

Kanunda, uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık 

ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin 

olmak üzere dört ihale usulü belirlenmiştir. 

Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlik ilanı yapılması 

zorunluluğu getirilerek, bu ihale usulü işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek 

teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerle sınırlı 

tutulmuştur. 

Pazarlık usulü ile yapılabilecek işler, uluslararası mevzuata paralel bir şekilde özelliği 

olan ve ivedi olarak yapılması gereken işlerle sınırlandırılarak, iki aşamada 

gerçekleştirilmek üzere teknik şartların da görüşüldüğü bir yöntemle yeniden 

belirlenmiştir. 

İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının 

kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak doğrudan temin usulü düzenlenmiştir. 

Uluslararası uygulamalara paralel olarak danışmanlık hizmet ihaleleri için özel 

düzenlemeler getirilmiştir. 

İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde 

idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikâyetleri 

incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı 

yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler 

oluşturmak ve yayımlamak ve haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini 
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tutmak üzere, Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan Kamu 

İhale Kurumu kurulmuştur. 

İhalelerle ilgili şikâyetlerin incelenme süreci uluslararası uygulamalar çerçevesinde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Uygulamada ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması pek çok ihtilafa neden 

olduğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğin bulunma zorunluluğu 

getirilmiştir. Ayrıca, birden fazla yılı kapsayan işlerde başlangıç yılı ödeneğinin çok 

az belirlenmesi ve sonraki yıl ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde 

sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörülen sürede bitirilemediği ve 

sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje 

maliyetinin % 10'u oranında başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve daha sonraki 

yıllar için programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmaması öngörülmüştür. 

Yapım işlerinde, idarelerce yeterli etüt ve fizibilite çalışmaları yapılmadan ön proje ile 

ihaleye çıkılması nedeniyle yatırım maliyetleri gerçekçi bir şekilde 

belirlenemediğinden, işler öngörülen bedellerin üzerinde ve daha uzun sürede 

tamamlanmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla, doğal afetler veya arazi ve 

zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesinde uygulama projesi 

yapılamayanlar hariç, yapım işlerinin uygulama projeleri yapılarak ihale edilmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. 

İhalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesini ve sorumluluk taşıyan gerçekçi 

teklifler hazırlayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını 

sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate 

alınarak, eşik değerlere ve ihale usullerine göre farklı ilan süreleri belirlenmiştir. 

Ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi amacıyla, günümüz 

teknolojilerinden yararlanmak üzere bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme 

(internet) yoluyla ilana da imkân tanınmıştır. 

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sadece 

ihale öncesi değil, ihale sonrası saydamlığın da sağlanması amacıyla, yapılan 

ihalelere ilişkin sonuçların ilan edilmesi öngörülmüştür. 

Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes 

önünde açık olarak yapılması ve ihale dışı kalan veya teklifi uygun görülmeyen 

isteklilerin talep etmesi halinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi öngörülmüştür. 

İhale öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi 

imkânı getirilmiştir. 
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Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikteki aşırı düşük tekliflerin 

reddedilebilmesine ilişkin özel düzenleme yapılmıştır. 

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda, ikinci 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ihalenin sonuçlandırılmasına imkân 

tanınmıştır. 

Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, istekliler 

ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleşt irilmiştir. 

Kanun kapsamında değişik yapılacak maddelerin gerekçeleri şöyledir; 

Madde 1. - Kanunun hazırlanma amacı belirtilmiştir. 

Madde 2.- Kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işlemlerinde ayrı mevzuata tâbi olması, 

kamuda farklı usul ve esasların uygulanmasına neden olmaktadır. Aynı idare 

tarafından çeşitli kaynaklardan finanse edilen işlerin ihalelerinde de ayrı mevzuatın 

bulunması uygulamada karmaşayı artırmaktadır. Bu nedenle, idarelerin kullanımında 

bulunan her türlü kaynaktan yapacakları harcamalara ilişkin mal veya hizmet alımları 

ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla genel bütçeye 

dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerin yanı sıra; 

   Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, 

 Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, 

kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden  

oluşan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, 

 Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine 

kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile 

bağımsız bütçeli kuruluşlar, 

 Yukarıda belirtilen daire, idare, kuruluş ve teşebbüslerin sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, 

işletme ve şirketler, kanun kapsamına alınmıştır. 

Ancak, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar bu Kanun kapsamı dışında 

tutulmuştur. 

Madde 3. - Kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, 

iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan 

tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün alımları, bu alımların doğası gereği Kanun 

hükümlerinden istisna tutulmuştur. 
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Diğer taraftan, dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı 

ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen işler ile dünya uygulamaları dikkate 

alınarak savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili ihaleler, taşınmaz mal alımı ile 

kiralanması ile yönelik istisnalar düzenlenmiştir. 

Madde 4. - Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılacak uygulamalara 

açıklık getirmek amacıyla gerekli olan kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 

Madde  5. - Bu Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, idarelerin 

ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, 

ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli 

kullanılmasını sağlamakla sorumlu kılınması gerekli görülmüştür. 

Kanun kapsamında yapılacak ihalelerde uygulanabilecek ihale usulleri arasında 

sayılan pazarlık usulü ile doğrudan temin, sadece Kanunda belirtilen hallerde 

kullanılabileceğinden, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel 

usuller olarak kabul edilmiştir. 

Ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması uygulamada pek çok İhtilafa neden 

olduğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğinin bulunması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Çevreye verebileceği muhtemel zararların değerlendirilmesinin gerekli olması 

nedeniyle ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu 

belgesi alınması zorunluluğu bulunan işler için, işletime alınmayacak ve gereksiz 

harcamalara neden olacak yatırımlara girişilmemesi amacıyla, bu belge olmadan 

ihaleye çıkılamayacağı öngörülmüştür. 

Madde 6. - Mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu 

dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik 

değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale 

komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün 

değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale 

komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu 

komisyonların en az 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. İhale konusu işin uzmanı 

niteliğinde personelin ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun 

kapsamında yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan bu nitelikte personel 

sağlanabilmesi mümkündür. 

İhalesi yapılacak her iş için görevlendirilecek ihale komisyonlarında, komisyonların 

eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye belirlenmesi de 

öngörülmüştür. 



 12 

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerin ihale öncesinde incelenmesini sağlamak 

amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneğinin ihale komisyonu üyelerine verilmesi 

gerekli görülmüştür. 

İhalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, komisyonun eksiksiz toplanması 

öngörülmüş ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Madde 7. - İhalesi yapılacak işlerle ilgili bilgi ve belgelerin bir arada saklanmasını 

sağlamak üzere her iş için bir ihale işlem dosyasının hazırlanması öngörülmüştür. 

Madde 8. - Avrupa Birliği müktesebatında yer alan eşik değer uygulamasıyla 

paralellik sağlamak amacıyla; ilan süreleri ve kuralları ile ihalelerde yerli isteklilerle 

ilgili düzenlemelerde esas alınmak üzere, kanun kapsamındaki işlerin türüne ve 

kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler belirlenmiştir. 

Madde 9. - Uluslararası uygulamalarla tutarsızlık arz eden ve kamu otoritelerince 

belirlenen birim fiyatlara dayanılarak hazırlanması nedeniyle piyasa fiyatlarını gerçekçi 

bir şekilde yansıtmadığı görülen tahmini bedel esasına dayalı ihale sisteminden 

vazgeçilerek, sadece idarelerce bilinecek olan yaklaşık maliyetin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu suretle, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayalı olarak 

hazırlanan tahmini bedel üzerinden ihale yapılmasının sakıncalarını giderebilmek 

amacıyla, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara uyma zorunluluğu kaldırılmış, 

idarelerce yaklaşık maliyetin ayrıntılı fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle gerçekçi 

olarak belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. - Mevcut uygulamada Kanunda yer almaması nedeniyle şeffaf olarak 

uygulanmadığı gerekçesi ile uluslararası alanda eleştiri konusu edilen ihalelere 

katılımda yeterlik kriterleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşi yapabilecek nitelikteki 

isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik 

ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler 

sayılmıştır. Uluslararası ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen bu belge ve 

bilgilerden hangilerinin kullanılacağının işin niteliğine göre belirlenerek ihale 

dokümanında ve ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi gerekli görülmüştür. 

İhalelerde, bu maddede sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenilmesi 

mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapım işlerinde isteklilerin yeterliğini 

belirlemede aranılan müteahhitlik karnesi uygulamasından da vazgeçilmiştir. 
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Ayrıca, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak isteklilerin yeterlik değerlendirmesi 

aşamasında ihale dışı bırakılabileceği haller belirlenmiştir. 

Madde 11. - Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi amacıyla; 

ihale dokümanı hazırlığı, yaklaşık maliyet tespiti gibi ihale öncesi hazırlık işlemleri 

yapanlar, ihaleyi yürüten ve sonuçlandıran ihale komisyonları, ihale öncesi ve sonrası 

onay makamı olan ihale yetkilileri, ihale işlemlerine ilişkin aşamalarda bilgi sahibi olanlar, 

kamu ihalelerine girmekten geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar ile ilgili 

mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenlerin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici 

olarak kendileri veya başkaları adına herhangi bir şekilde ihalelere katılmaları ön-

lenmektedir. 

İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat 

karıştırılmasını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan 

yüklenicilerin o işin ihalesine katılması ve ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin 

danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması engellenmiştir. Ayrıca, bu yasakların organik 

bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olması düzenlenmiştir. 

Aynı amaçla, ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili kurulmuş 

olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık v.b. kuruluşlar ile bunların şirketlerinin bu 

idarelerin ihalelerine katılmamaları hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 12. - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten idari ve şartnamelerin 

idarelerce hazırlanması gerektiği esasa bağlanmakla birlikte ihale konusu işin özelliği 

nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından 

onaylanması halinde teknik şartnamelerin bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılmasına 

da imkân tanınmıştır. 

İhale konusu işin teknik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmesi ve bu teknik 

kriterlerin verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasının yanı sıra rekabeti 

engelleyici hususlar içermemesi ile bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği 

hüküm altına alınmıştır. 

Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün 

belirtilmesinin isteklileri tanımlayabileceği dikkate alınarak, bunların belirtilemeyeceği ve 

belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği açık 

olarak düzenlenmiştir. Ancak, ihale konusu işe ilişkin bazı teknik kriter veya özelliklerin 

standartlarının bulunmaması veya belirlenmesinin imkânsız olması hallerinde, teknik 

şartnamelerde bu teknik kriter veya özellik için "veya dengi" ifadesine yer verilmesi 

koşuluyla marka veya model belirtilebilmesi mümkün görülmüştür. 
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Madde 13. - İhalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesini ve sorumluluk taşıyan 

gerçekçi teklifler hazırlayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını 

sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate alınarak 

ihale usulleri ve limitlere göre farklı ilan süreleri belirlenmiştir. 

Ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi için, günümüz teknolojilerinden 

yararlanmak üzere bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla ilana da 

imkân tanınmıştır. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak üzere, uluslararası ilan 

verilmesinin gerekli görülmesi halinde bu maddede belirlenen asgari ilan sürelerine 12 

gün ekleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 14. - İhalelere ortak girişim yapılmak suretiyle katılınması mümkün 

bulunduğundan, buna ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 15. - Uygulamada ihale konusu işlerin alt yüklenicilerle birlikte yürütülmesi 

nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, işin 

özelliği çerçevesinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işleri belirtmelerinin ve işin sözleşmesi imzalanmadan bu listeyi idarenin 

onayına sunmalarının istenebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, alt yükleniciler tarafından 

yapılan işlerle ilgili olarak yüklenicilerin de sorumlu bulunduğu açık olarak belirtilmiştir. 

Madde 16. - Uluslararası ihale mevzuatına paralellik sağlamak üzere, ihale 

gününden Önce ihalenin iptal edilebileceği haller belirtilerek, bu hususa ilişkin 

düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 17. - Bu madde ile ihalelerde yasak olan fiil veya davranışlar belirlenmiştir. 

Madde 18. - Kanunun kapsam maddesinde belirtilen mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin ihalelerinde uygulanmak üzere dört ihale usulü belirlenmiştir. 

Madde 19. - Açık ihale usulü, uluslararası mevzuata uygun olarak işin niteliklerinin 

gerektirdiği yeterliğe sahip bütün isteklilerin teklif verebildiği usul olarak 

belirlenmiştir. 

Madde 20. - İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle 

açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin belli istekliler arasında ihale usulü ile 

yapılmasına imkân tanınmıştır. 

Bu işlerin ihalelerinde rekabeti engellemeyecek şekilde 10 uncu madde gereğince 

belirlenen kriterler kullanılmak suretiyle teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek 

üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması öngörülmüştür. Bu değerlendirmede 

puanlama yapılmaksızın, asgari yeterlik koşullarını sağlayan adayların tamamı 

yeterli, sağlayamayanlar ise yetersiz olarak tespit edilir. Yeterli olduğu tespit edilen 
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bütün adayların tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 40 gün süre verilmek suretiyle 

ihaleye davet edilmeleri hüküm altına alınmıştır. İhale aşamasında ise yine 10 uncu 

maddeye göre ihale konusu iş için belirlenen kriterler uyarınca tekliflerin yeterli olup 

olmadığı değerlendirilir. 

Uluslararası mevzuata uyum sağlamak üzere, ön yeterlik sonucunda yeterli olduğu 

tespit edilen aday sayısının beşten az olması veya yapılan davet üzerine teklif veren 

istekli sayısının üçten az olması hallerinde ihalenin iptal edilmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca, teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi 

halinde, teklif verilmesine engel olan bir hata veya eksikliğin bulunup bulunmadığını 

tespit etmek üzere ihale dokümanının gözden geçirilmesi öngörülmüştür. Böyle bir 

tespit yapılması durumunda ise, hata veya eksikliklerin giderilmesi suretiyle Ön 

yeterlik sonucunda yeterli olduğu tespit edilen bütün isteklilerin tekrar davet edilmesi 

ile ihalenin sonuçlandırılabilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 21. - Kanunda pazarlık usulüne uluslararası mevzuatta yer alan hükümlerle ve 

uygulama şekliyle yer verilmiştir. Pazarlık usulü ile yaptırılabilecek işlerin belirlenmesi 

sırasında, işlerin özelliği ve ivedilik gibi kriterler esas alınmıştır. 

Bu usulde de diğer usullerde olduğu gibi 10 uncu maddeye göre yeterliği tespit 

edilenler arasında ihale yapılması öngörülmüştür. Ancak, bu usulde farklı olarak 

ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda 

isteklilerle teknik görüşme yapılması ve Kanunda belirlenen hallerde ise bunun yanı 

sıra fiyat görüşmesi de yapılması imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca rekabetin sağlanabilmesi amacıyla, bu maddede belirtilen ilan yapılma 

zorunluluğu bulunmayan hallerde en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi, ilan 

yapılacak hallerde ise teklif veren istekli sayısının en az 3 olması hüküm altına 

alınmıştır. 

Madde 22. - İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden 

karşılanmasının kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak bu usul 

düzenlenmiştir. Bu usulün (a), (b), (c) ve (d) bentleri uluslararası mevzuat paralelinde 

hazırlanmıştır. Bu bentlerin uygulanmasında, idarelerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde 

karşılamasını sağlamak üzere, isteklilerle teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme 

yapması mümkün kılınmıştır. 

(e) bendinde, belirlenen tutara kadar özellikle kâğıt, kırtasiye, elektrik malzemeleri 

gibi küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanmasıyla küçük bakını onarım İşlerinin 

yaptırılmasında kolaylık sağlamak üzere, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler 

tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin yöntemi benimsenmiştir. 
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(e) bendinde ise, idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yapım işleri ile yapımla 

ilgili hizmet alımları hariç (e) bendinde belirtilen tutan aşan yerel ihtiyaçlarına 

yönelik mal veya hizmet alımlarının bulundukları ülkeden piyasadan fiyat araştırması 

yapılmak suretiyle karşılanabilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 23. - Bu madde ile sanatsal veya teknik çalışma gerektiren işler için 

uygulanabilecek plan veya tasarım projelerinin oluşturulacak bir jüri tarafından 

seçilebilmesi amacıyla ödüllü veya Ödülsüz yarışma yaptırılabileceği düzenlenmiştir. 

Madde 24. - İhalelere katılacak isteklileri davet niteliğinde olan ilanlarda gerekli 

bilgilerin edinilmesine olanak sağlamak üzere, ihale konusu işi tanımlayacak 

hususlar ile isteklilerin yeterliğinin tespiti için istenilen belgelere ilişkin bilgilerin 

belirtilmesi öngörülmüştür. Ayrıca ihale dokümanında düzenlenmeyen hususlara 

ilanlarda yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 25. - İhale ilanlarında olduğu gibi, ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak 

ihalelerde de ön yeterliğe katılmak isteyen adayların bilgi edinmelerine olanak 

sağlamak üzere bu ilanlarda yer verilmesi zorunlu olan hususlar belirlenmiştir. 

Madde 26. - İhale konusu işle ilgili ilk bilgiler ilan aracılığıyla edinildiğinden, ihale veya 

ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlarda ve öngörülen sürelerde hata 

oluşması halinde ilan yenilenmedikçe ihalenin yapılmaması amaçlanmıştır. 

Ancak, ilanlarda giderilmesi mümkün olan nitelikteki hataların olabileceği dikkate 

alınarak ihtiyaçların temin edilme sürecini geciktirmemek amacıyla, 13 üncü maddede 

belirtilen ilanlardan herhangi birinin yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması 

halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar 

bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde 

hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterliklerin 

gerçekleştirilebilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 27. - İhale ve ön yeterlik dokümanında bulunacak belgeler sayılarak, ihtiyaçların 

Kanuna uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere idari şartnamelerde yer 

alması zorunlu görülen hususlar belirlenmiştir. 

Madde 28. - İhale konusu işle ilgilenen bütün isteklilerin inceleyerek bilgi sahibi 

olmalarını temin etmek amacıyla ihale ve ön yeterlik dokümanının idarede bedelsiz 

görülmesi sağlanmıştır. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin sorumlu bir teklif 

vermelerini temin etmek ve zeyilname düzenlenmesi halinde yapılan değişiklikleri 

isteklilere duyurabilmek amacıyla bu dokümanı satın almaları zorunlu tutulmuştur. 

Bununla birlikte, idareler tarafından bu doküman bedellerinin yüksek tespit edilmesini 
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önlemek üzere, bu bedellerin dokümanın hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti 

engellemeyecek bir şekilde tespit edilmesi gereği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 29. - İlan ve ihale dokümanında yer alan bilgiler isteklilerin ihaleye katılma 

kararını ve verecekleri teklifleri belirlediğinden, bu bilgilerde ilandan sonra değişiklik 

yapılması halinde önceki ilanların geçersiz sayılarak işin aynı şekilde yeniden ilan 

edilmesi gerekli görülmüştür. 

Ancak, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin 

istenildiği şekilde gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddî veya teknik hatalar veya 

eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ihtiyacın giderilmesinde gecikmelere 

neden olunmaması için, bu dokümanda değişiklik yapılmasına imkân tanınarak buna 

ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

Ayrıca, uluslararası mevzuatta olduğu gibi isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale 

dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususları idareden yazılı olarak 

sorabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 30. - İsteklilerin teklif mektubu ve geçici teminat dahil, istenilen bütün belgeleri 

bir zarfa koymak suretiyle, ihale saatine kadar tekliflerini vermeleri öngörülmüştür. 

Teklif mektuplarında bulunması gereken şartlar belirlenerek, bu mektupları imzalayan 

kişilerin temsile yetkili olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Tekliflerin komisyon başkanlığına verilme esas ve usulleri belirlenerek, verilen tekliflerin 

zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir nedenle geri alınamayacağı hükme 

bağlanmıştır. 

Madde 31. - Ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak ihalelerde, ön yeterliğe katılmak 

isteyen adayların başvurularını 30 uncu maddede tekliflerin sunulmasına ilişkin olarak 

belirlenen esas ve usullere uygun olarak idareye vermeleri gerektiği hüküm altına 

alınmıştır. 

Madde 32. - Uluslararası mevzuata uyum sağlamak üzere isteklilerce süresiz teklif 

verilmesi uygulamasına son verilerek, tekliflerin işin özelliğine göre ihale dokümanında 

belirlenecek süre içerisinde geçerli olmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 

Madde 33. - İşi yapmaya istekli ve yeterli kişilerin teklif vermelerini sağlamak üzere, 

teklif edilen bedelin % 2'si ile % 4'ü arasında idarece belirlenecek oranda, danışmanlık 

hizmet ihalelerinde ise teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere istekli 

tarafından verilecek tutarda, geçici teminat alınması gerekli görülmüştür. İsteklilerin teklif 

ettikleri bedellerin anlaşılmaması için geçici teminatın; teklif edilen bedelin % 2'si ile % 

4'ü arasında idarece belirlenecek orandan, danışmanlık hizmet ihalelerinde ise teklif 
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edilen bedelin %2'sinden, az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenerek verilmesi 

öngörülmüştür. 

Madde 34. - Teminat olarak kabul edilebilecek değerler ekonomik ve mali gelişmeler 

dikkate alınarak belirlenmiş ve maddede teminatların teslim ve iade şartlan 

düzenlenmiştir. Ayrıca, teminatlar taahhüdün ihale dokümanında yer alan hükümlere 

uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere alındığından, bu konuda bir sorun 

yaşandığında teminatların gelir kaydedile-bilmesi için haczedilemeyeceği ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 35. - Teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan teminat 

mektuplarının farklı düzenlenmesini önlemek amacıyla; kapsam, şekil, limit ve 

sürelerin belirlenmesi konusunda esaslar öngörülmüştür. 

Teminat mektuplarının idarenin ilk talebi üzerine nakden ve tamamen ödenmesinde 

ihtilafların olduğu görüldüğünden, ihale yetkilisinin bildirimi üzerine Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulunun karan ile ilgili bankalara, teminat mektuplarının bir 

yıl süreyle kamu ihalelerinde kabul edilemeyeceği hususunda yaptırım uygulanması 

esasa bağlanmıştır. 

Madde 36. - Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içeren 

zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip 

verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının 

kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında 

herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarının açıklanması ve 

bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür. İsteklilerin ve tekliflerin 

yeterliğinin değerlendirilmesi bir süreci gerektireceğinden ve uluslararası mevzuatta 

ayrıntılı incelemelerin herkesin huzurunda değil, sadece ihale komisyonunca yapılması 

uygulaması olduğundan, bu tespitlerin dışında, tekliflerin reddi veya kabulü, 

belgelerin düzeltilmesi veya tamamlanması gibi başka herhangi bir işlem yapılmadan 

oturumun kapatılması esası getirilmiştir. 

Madde 37. - Tekliflerin 36 ncı maddede belirtildiği şekilde açılarak oturumun 

kapatılmasından hemen sonra, ihale komisyonu teklifleri incelemeye başlar. Tekliflerin 

incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulduğu taktirde, 

tekliflerde net olmayan hususlarla ilgili olarak teklif sahiplerinden açıklama istenmesi 

imkânı getirilmiştir. Gerek uluslararası mevzuata uyum sağlamak, gerekse açıklama 

yapılması ile netlik kazanacak teklifleri hemen reddetmek yerine değerlendirebilmeye 

imkân tanımak amacıyla bu düzenleme yapılmış olmakla birlikte, bu açıklamaların hiçbir 

şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya uygun olmayan tekliflerin uygun hale 
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getirilmesi amacıyla yapılamayacağı da hükme bağlanmıştır. Aynı amaçlar 

doğrultusunda, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, 36 ncı maddeye 

göre düzenlenen tutanakla tespit olunan eksik belgelerin veya belgelerdeki önemsiz bilgi 

eksikliklerinin yazılı olarak tamamlattırılmasına ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Değerlendirme aşamasında öncelikle, belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici 

teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre belirlenen isteklilerin tekliflerinin 

ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiştir. Daha sonra usulüne uygun teklif veren isteklilerin 

yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup 

olmadığına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılması öngörülmüştür. 

Bu ayrıntılı değerlendirme sonucunda uygun bulunan isteklilerin teklif mektubu eki 

cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığına ilişkin tespit yapılması 

düzenlenmiştir. Özellikle çok fazla kalem üzerinden ayrıntılı teklif verilen ihalelerde teklif 

mektubu eki cetvellerde aritmetik hata yapılması olasılığının bulunduğu dikkate alınarak 

bu durumda teklifin reddedilmemesi için uluslararası ihale mevzuatına paralel şekilde 

aritmetik hata bulunması halinde, ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltme 

yapılmasına imkân tanınmıştır. Ayrıca, bu durumda yapılacak işlemler belirlenmiştir. 

Madde 38. - Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak ve işin gerektiği şekilde 

yapılmasına imkân verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek 

üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği 

teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili 

olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini 

yapmasına imkân tanınmıştır. 

Madde 39. - Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık 

maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri 

karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi 

nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale 

komisyonunun karan üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi 

iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 40. - Kanunda belirtildiği şekilde yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda 

ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması esası 

getirilmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyata göre belirlenmesinin 

mümkün olmadığı durumlarda ise, özellikle Avrupa Birliği mevzuatındaki kriterler dikkate 

alınarak ihalenin sonuçlandırılması benimsenmiştir. 

Ayrıca, ihale komisyonlarınca alınacak kararlarda yer alması gerekli görülen asgari 

hususlar belirlenmiştir. 
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İhale komisyonları tarafından ihalenin yapıldığına dair alınan kararların harcamaya izin 

veren ihale yetkilisinin onayı ile geçerli olacağı belirlenerek, gerekli incelemeleri 

yapmasını sağlamak üzere ihale yetkilisine 20 gün süre tanınmıştır. 

Madde 41. - Onaylanan veya iptal edilen ihale kararlarının en geç 3 gün içinde üzerine 

ihale yapılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi esası düzenlenmiştir. 

İhalelerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun 

görülmeyen isteklilere yazılı talepte bulunmaları halinde idarenin gerekçelerini 

bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 42. - İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi esasları 

düzenlenmiştir. 

Madde 43. - İdareye karşı yükümlülüğün yerine getirilmesinin garanti edilmesi 

amacıyla, istekliden sözleşmenin yapılmasından önce ihale bedelinin % 10'u oranında 

kesin teminat alınması düzenlenmiştir. Danışmanlık hizmet ihalelerinde ise, ihale 

dokümanında belirtilmek kaydıyla sözleşme yapılmadan önce kesin teminat alınması 

yerine, her hakedişten yapılacak % 10 oranındaki kesintilerin teminat olarak 

alıkonulmasına imkân tanınmıştır. 

Madde 44. - İsteklinin 42 nci maddeye göre yapılacak bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 

10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması zorunluluğu 

belirtilmiştir. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın geçici teminatın gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bu 

durumda uluslararası uygulamalar çerçevesinde idareye iki seçenek sunulmuştur. 

İdare, ihaleyi iptal edebilir yada ihtiyacın karşılanmasını geciktirmemek üzere ekonomik 

açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi şartıyla bu 

teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması 

halinde, geçici teminatının gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği düzenlenmiştir. 

Madde 45. - İhtiyacın karşılanmasında gecikmelere neden olunmaması için, ihale 

kararının tebliğinden sonra yükleniciye karşı idare tarafından yerine getirilmesi gereken 

görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. İdarenin sözleşme 

yapma, gerekli işlemleri tamamlama gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda 

yükleniciye taahhüdünden vazgeçme imkânı verilmiştir. 

İdarenin zararına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılması öngörülerek, görevlilere 

bu konuda sorumluluk verilmiştir. 
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Madde 46. - Taahhüdün yerine getirilmesinde ihtilaflara neden olunmaması için bütün 

ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı benimsenmiş olup, ihale dokümanı sözleşmelerin 

doğal eki olduğundan bu dokümana aykırı sözleşme yapılamayacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

Madde 47. - Uluslararası ihale mevzuatına uyum göstermek, sadece ihale öncesinde 

değil, ihale sonrasında da açıklığı, şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda 

kamuoyu denetimini sağlamak üzere, belirlenen limitleri aşan ihale sonuçlarının Resmî 

Gazetede ilan edilmesi zorunluluğu getirilerek, ilanda yer verilmesi gerekli görülen 

hususlar belirlenmiştir. İlanın, gerektiğinde diğer yayın araçları ve internet ile de 

yapılmasına imkân tanınmıştır. 

Madde 48. - Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, işin kapsamlı ve karmaşık olması 

nedeniyle özel uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren danışmanlık hizmetlerinin farklı seçim 

ve değerlendirme kriterleri ile ihale edilmesi öngörüldüğünden, bu hizmet ihaleleri ile ilgili 

özel hükümler içeren ayrı bir bölüm düzenlenmiştir. 

Madde 49. - Danışmanlık hizmetlerinin özelliği nedeniyle bu ihalelerde belli istekliler 

arasında ihale usulü kullanılması gerekli olduğundan, ön yeterliğin yapılmasına ilişkin 

hükümler düzenlenmiştir. Ancak, belli istekliler arasında ihale usulünde olduğu gibi 

yeterliği tespit edilen bütün adayların değil, üç ile on aday arasından oluşturulacak kısa 

listede yer alan adayların ihaleye davet edilmesi öngörülmüştür. 

Madde 50. - Bu maddede, kısa listede yer alan adayların davet edilme usulleri 

belirlenmiş olup, bu ihalelerde de ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname 

düzenlenmesi hükümlerine yer verilmiştir. 

Madde 51.  - Danışmanlık hizmeti ihalelerinde diğer işlerin ihalelerinden farklı olarak 

tekliflerin tek bir zarf içinde değil, teknik ve mali değerlendirme ayrı ayrı yapılacağından 

teknik ve mali teklif olmak üzere iki ayrı zarfta verilmesi öngörülerek buna ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 52. - Tekliflerin değerlendirilmesinin iki aşamada ve puanlama suretiyle 

yapılması benimsendiğinden, öncelikle teknik teklifin daha sonra ise mali teklifin 

değerlendirme usulleri belirlenmiştir. Bu hizmetlerin özel bilgi birikimi ve uzmanlık 

gerektirmesi nedeniyle, ihalenin sonuçlandırılmasında işe yaklaşım, yöntem, personel 

gibi teknik kriterlerin fiyat teklifine oranla daha önemli olması dikkate alınarak, teknik 

puan ağırlığının mali puan ağırlığından daha yüksek belirlenmesi öngörülmüştür. 

Belirlenen bu ağırlık katsayılarına göre hesaplanan toplam puanı en yüksek olan istekli 

ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması hükme bağlanmıştır. Diğer 

işlerin ihalelerinde olduğu gibi, bu hizmetlerin ihalesinde de ihale üzerinde kalan istekli 
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ile sözleşme yapılamaması halinde ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesine 

imkân tanınmıştır. 

Ayrıca bu işlerin ihalelerinde rekabeti sağlamak amacıyla, üçten az aday veya istekli ile 

ihale yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 53. - Uluslararası ihale mevzuatına uyum sağlamak üzere, kamu tüzel kişiliğini 

haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle uluslararası örneklere paralel olarak; ihalenin başlangıcından sözleşmenin 

imzalanmasına kadar olan süre içinde idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık 

bulunduğuna ilişkin şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını 

hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, 

ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında yasaklama karan 

verilenlerin sicillerini tutmak ve maddede belirtilen diğer görevleri yapmak üzere Kamu 

İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. 

Bu maddede Kurum ve Kurulun oluşumu, atanma ile çalışma usul ve esasları, özlük 

haklan, Kurumun gelirleri ile bütçesi gibi gerekli görülen diğer hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 54. - Bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ihale yapılmaması 

nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğrayacağını iddia eden bütün 

isteklilerin yazılı şikâyet suretiyle "İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin 

İncelenmesi" bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde inceleme talebinde 

bulunmasına imkân tanınmıştır. 

Madde 55. - İstekliler tarafından şikâyetin öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılması ve 

sulhen çözülmeye çalışılması öngörülerek, idare tarafından incelemeye ve Kuruma 

başvuruda bulunma hallerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 56. - Uluslararası mevzuat hükümlerine paralel olarak, 55 inci maddede 

belirlenen süre ve hallerde Kuruma başvuruda bulunabilme usulleri, inceleme süreci ve 

Kurul tarafından alınabilecek kararlar hükme bağlanmıştır. 

Madde 57. - Kurum tarafından verilen nihai kararların şikâyette bulunan istekli 

tarafından dava konusu edilebileceğine ilişkin hüküm düzenleme altına alınmıştır. 

Madde 58. - Kamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak 

yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; yasak olan fiil veya davranışlarda bulundukları 

tespit edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya 

ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık- tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verileceği hüküm altına alınmıştır. 
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Yasaklananların başka bir yöntem izleyerek dolaylı olarak kamu ihalelerine teklif 

vermesini önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel 

kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketi 

ayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Yasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zaman alacağı göz önüne alınarak, ihale 

sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, 

idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri 

düzenlenmiştir. 

İdareler tarafından verilen yasaklama kararlarının gecikmeye neden olunmadan işleme 

konulmasını sağlamak üzere yapılacak işlemler için süre belirlenerek; yasaklamayı 

gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde 

idarece yasaklama kararı verileceği, verilen bu kararların Resmî Gazetede yayımlanmak 

üzere en geç 15 gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği 

hükme bağlanmıştır. 

Bu uygulamanın etkin olarak yürütülmesini sağlamak üzere, yasaklama kararlarının 

Kamu İhale Kurumu tarafından izlenmesine ve bu konuda sicil tutulmasına ilişkin 

hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 59. - 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan bazılarının Türk Ceza 

Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fiil veya 

davranışta bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 

ceza kovuşturması yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kovuşturma sonunda 

hükmolunacak cezanın yanısıra bu fiil veya davranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya 

vekillerinin, geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak üzere bir yılla 

üç yıl arasında kamu ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanmaları da 

gerekli görülmüştür. 

Ayrıca, yargılama sonunda suçun sabit görülme olasılığı dikkate alınarak yeni ihtilaflara 

yol açılmaması için, yargılama sonuna kadar ilgililerin kamu ihalelerine katılmaları 

önlenmektedir. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlerin kamuya karşı mesleklerini 

gerektiği şekilde yapamayacakları gerekçesiyle de bu fiil veya davranışları 

nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bunların şirketlerinin 

mahkeme kararıyla sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaları hükme 

bağlanmıştır. Bu maddede düzenlenen hükümlerin uygulamasının sağlıklı olarak 

yapılmasını sağlamak üzere de ilgili mercilere bildirim yükümlülüğü hüküm altına 

alınmıştır. 
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Madde 60. - İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar olan süreçteki her 

aşamada görev alan idare görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine getirmelerini 

sağlamak amacıyla; yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni 

gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının veya taraflardan birinin zararına yol 

açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde disiplin cezası 

uygulanması, fiil veya davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması yapılması ve 

kamu davası açılmasına karar verilenlerin yargılama sonuna kadar görevlerinden 

uzaklaştırılması gerekli görülmüştür. Sözleşme yapılma aşamasına kadar olan süreçte 

bu fiil veya davranışta bulunanların, bu fiil veya davranışlar sözleşme yapıldıktan sonra 

tespit edilmiş olsa dahi aynı ceza sorumluluğuna tâbi olduğu açıktır. 

Ayrıca, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza 

verilmiş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu 

Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara 

atanamayacakları ve görev alamayacakları düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere 62 nci maddesinde 

belirlenen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile 

yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasını ihlal edenler hakkında da aynı müeyyidelerin 

uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 61. - Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların yerine getirdikleri 

hizmetin gerektirdiği sorumluluğun bir parçası olarak ihale sürecinin hangi aşamasında 

edinilirse edinilsin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayamayacaktan ve 

bundan yarar sağlayamayacaktan hüküm altına alınmıştır. Aynca, bu hükme 

uymayanlar hakkında uygulanacak müeyyideler belirtilmiştir. 

Madde 62. - Birden fazla yılı kapsayan işlerde başlangıç yılı ödeneğinin çok D az 

belirlenmesi ve sonraki yıl ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde 

sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörülen sürede bitirilemediği ve 

sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje 

maliyetinin % 10'u oranında başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve daha sonraki yıllar 

için programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmaması zorunlu kılınmıştır. 

Ayrıca bu esas ile öngörülen amacın sağlanabilmesi için, ihalelerin sözkonusu 

ödeneklerin kullanılabilmesine imkân verecek süre dikkate alınarak zamanında 

yapılması ve yıllara sari işlerde ise (doğal afetler hariç) yılın ilk dokuz ayında 

sonuçlandırılması esası getirilmiştir. 

Yapım işlerinde arsası temin edilmiş, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri ve 

uygulama projeleri tamamlanmış şekilde ihale yapılması gereği öngörülmüştür. 
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Uygulama projesi yapılan işlerde, işin her türlü ayrıntılı özellikleri tanımlanmış 

olacağından, isin miktarı ile toplam bedelin sabit olduğu anahtar teslimi götürü bedel 

teklif alınması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, gerçekleşen doğal afetler nedeniyle 

uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işlerde ön proje ile, işin 

yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle 

ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan enerji, su, ulaşım, altyapı ve 

haberleşme sektörlerindeki yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılmasına 

imkân tanınmıştır. Dış finansman sağlanarak gerçekleştirilecek projelerde ise, 

uygulama projeleri yapılmadan hiçbir suretle ihaleye çıkılamayacağı hükme 

bağlanmıştır. 

Yaklaşık maliyetin, işin bütçesinin programlanmasında ve tekliflerin 

karşılaştırılmasında kullanılmak üzere her iş için tespit edilen yaklaşık maliyetin hiçbir 

şekilde duyurulmaması ve onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede 

yer almaması hüküm altına alınmıştır. 

İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli 

nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla 

bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. 

İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamayacağı ile ilan sürelerinin 

hesaplanmasında hata yapılmasını önlemek üzere gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Tatil gününe rastlayan ihaleler konusunda yapılacak uygulamaya açıklık getirmek 

üzere, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte 

ihalelerin yapılması gerektiği belirlenmiştir. Ancak, idarî tatiller tatil günü kapsamında 

değerlendirilmemektedir. İhale saatinin çalışma saati dikkate alınarak belirlenmesi 

öngörülmüştür. 

Madde 63. - Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelere sadece yerli 

isteklilerin katılması, eşik değerin üzerinde olan ihalelerde ise yerli istekliler lehine % 

15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması ile ilgili ihale dokümanına hükümler 

konulabilmesi konusunda idarelere imkân tanınmıştır. 

Madde 64. - Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere, Kanunda 

yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu 

hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 65. - Bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar için bazı maddelerde özel süreler 

öngörülmekle birlikte, hüküm olmayan hallerde yapılacak tebligatlara açıklık getirmek 

amacıyla Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması benimsenmiştir. 
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Madde 66. - Kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işlemleri için tek bir yasanın 

öngörülmüş olması ve uygulamacıların bu Kanunla ilgili tüm değişiklikleri 

izleyebilmesi için, bu Kanun hükümlerine ilişkin değişikliklerin sadece bu Kanunda 

yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 67. - Ülkemizde yaşanan enflasyon ortamı dikkate alınarak, Kanunda 

belirlenen eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenme amaçlarına uygun olarak 

kullanılmasını sağlamak üzere güncellenmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. 

Madde 68. - Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak 

mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde bu Kanun hükümlerine tâbi 

olunacağından, Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine uygulanmayacak mevzuat 

belirlenmiştir. 

Geçici Madde 1. - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart 

ihale dokümanları ve yönetmeliklerin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 

Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 

hazırlanması ve Kanun ile birlikte yürürlüğe konulması öngörülmüştür. Ayrıca, bu 

düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar geçen sürede idarelerin işlemlerini 

aksatmamak için mevcut esasların ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına izin 

verilmiştir. 

Geçici Madde 2. - İhtiyaçların karşılanmasında gecikmelere ve tereddütlere yol 

açmamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı 

olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işlerin ilgili olduğu kanun ve usullere göre 

sonuçlandırılması gereği düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. - Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen süredeki 

enflasyondan etkilenebilecek eşik değerler ile parasal limitlerin güncellenmesine 

ilişkin hüküm düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. - Kanundan istisna tutulan ihalelere ilişkin olarak yapılacak 

düzenlemelerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Geçici Madde 5. - Kurumun faaliyete geçmesine ve Kanunun uygulanmasına 

yönelik mevzuatın Kurum tarafından hazırlanması zorunlu olduğundan, Kurul 

üyelerinin atanması, Kurumun oluşturulması ve mevzuat hazırlanmasının süreye 

bağlanması gerekli görülmüştür. 

Madde 69. - Yürürlük maddesidir.  

Madde 70. - Yürütme maddesidir. [1-5] 
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2.1.1.3. Plan ve bütçe komisyonu raporu 

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanarak 

Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 20.11.2001 tarihinde 

sunulan ve Başkanlıkça 26.11.2001 tarihinde esas komisyon olarak Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, tali komisyon olarak da Adalet Komisyonu ile 

Komisyonumuza havale edilen "Kamu İhale Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 

25.12.2001 tarihinde yaptığı 20 nci birleşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı 

Sümer Oral ile Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akçan ve Maliye Bakanlığı, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin 

katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen 

ihtiyaçlarına cevap verememesi, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede 

yetersiz kalması, bütün kamu kurumlarını kapsamaması, Avrupa Birliği ve Uluslar 

Arası İhale uygulamalarına paralellik gösterememesi gibi nedenlerle kamu ihaleleri 

ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Kamu harcaması yapılmasına yönelik alım, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri 

ile kamuya gelir sağlanmasına yönelik satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi işleri gibi farklı nitelikteki işlemlerin 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu ile düzenlenmiş olması, uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 

 İhalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, 

kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının 

ve kaynakların verimli kullanılmasının, kamu kurum ve kuruluşlarının 

kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal 

düzenlemeye tâbi olmalarının, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak 

suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine 

uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale 

edilmesinin amaçlandığı, 

 İhalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesi ve isteklilere sorumluluk taşıyan 

gerçekçi teklifler hazırlayabilmeleri için yeterli hazırlık süresinin tanınmasını 

sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate 

alınarak, ihale usulleri ve limitlerine göre farklı ilan sürelerinin belirlendiği; daha 

fazla isteklinin ihalelere katılabilmesi için günümüz teknolojilerinden yararlanmak 

üzere bilgi işlem ağı ve elektronik haberleşme yoluyla ilana da imkân tanındığı, 
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 Uluslar arası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla, açık 

ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan 

temin olmak üzere dört ihale usulünün belirlendiği, 

 İşin kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle, özel uzmanlık ve bilgi birikimi 

gerektiren danışmanlık hizmetlerinin farklı seçim ve değerlendirme kriterleri ile 

ihale edilmesi öngörüldüğünden, danışmanlık hizmet ihaleleri ile ilgili özel 

düzenlemelerin getirildiği, 

 Uluslar arası ihale mevzuatına uyum sağlayacak şekilde, ihalenin başlangıcından 

sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde, idarece yapılan işlemlerde 

mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, 

bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel 

sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, 

haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak ve maddede belirtilen 

diğer görevleri yapmak üzere, Kamu İhale Kurulu ile Başkanlık ve hizmet 

birimlerinden oluşan kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip 

Kamu İhale Kurumunun oluşumu, atanma ile çalışma usul ve esasları, özlük 

hakları, kurumun gelirleri ile bütçesi gibi gerekli görülen diğer hususların 

düzenlendiği, 

 İhalesi yapılacak her iş için ödeneği bulunmak zorunluluğu getirildiği, 

birden fazla yılı kapsayan işlerin ihale edilebilmesi için ise proje maliyetinin 

%10 oranında, başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve daha sonraki yıllarda 

ise programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmamasının öngörüldüğü, 

 Yatırım maliyetlerinin gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla, 

doğal afetler veya arazi ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesin 

de uygulama projesi yapılamayanlar hariç, yapım işlerinin uygulama projeleri 

yapılarak ihale edilmesi zorunluluğunun getirildiği, 

 Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla,  

istekliler ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımların etkinleştirildiği, 

anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerindeki değerlendirmelere geçilmeden                                                                                                           

önce; tasarıların komisyonlara havaleleri hususunda yapılan görüşmelerde; 

Söz konusu Tasarı ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde 

uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği, kanunda verilen görevleri yapmak üzere 

kamu tüzel kişiliğine haiz, idarî ve malî Özerkliğe sahip, Kamu İhale Kurumunun 
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oluşumunun düzenlendiği ifade edilmiştir. Kamu İhale Kanununun malî 

mevzuatımızın temel taşlarından birini teşkil ettiği, Devletin güvenliğini ve 

demokrasinin işleyişini etkileyen, ülke ekonomisi içinde önemli bir yer işgal eden 

söz konusu düzenlemelerin, en geniş anlamıyla kamu harcamalarının görüşülüp 

karara bağlandığı ve kamunun malî dengesinin tesis edildiği bir platform olan Plan ve 

Bütçe Komisyonunda, esas komisyon olarak görüşülmek üzere havale edilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. 

Hükümet adına Maliye Bakanı Sümer Oral tarafından yapılan açıklamalarda; 

 Kamu İhale Kanunu Tasarısının AB Mevzuatına uyumun yanında 

Dünya Ticaret Örgütü gibi üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşların normları ve 

mevcut yasada yaşanan sorunlar dikkate alınarak hazırlandığı, 

 Kamuda farklı ihale esas ve usullerinin uygulanmasının getirdiği karmaşayı 

gidermek, uygulama birliğini ve kamu harcamalarında disiplini gerçekleştirmek 

üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü 

kaynaktan yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde 

tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmalarının sağlandığı, 

 Uygulamada, ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması, pek çok ihtilafa 

neden olduğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğin bulunma zorunluluğu 

getirildiği, 

 İhalelerde şeffaflığın sağlanması bakımından önem taşıyan ve uluslararası 

alanda eleştiri konusu olan, ihalelere katılımda yeterlik kriterlerinin ayrıntılı 

olarak düzenlendiği, 

 AB mevzuatında yer alan ilan sürelerine uygun olarak eşik değerlerin 

belirlendiği, 

 İşlerin piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre istekliler tarafından tespit edilen 

gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi esasının benimsendiği, 

 Eşik değerlerin altındaki ihalelerin sadece yerli istekliler lehine %15 

oranına kadar fiyat avantajı sağlaması imkânının getirildiği, 

 Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 

sadece ihale öncesi değil, ihale sonrası şeffaflığın sağlanması amacıyla, ihale 

sonuçlarının ilân edilmesinin öngörüldüğü, 

 Kesin teminat oranlarının yükseltilmesi  suretiyle  taahhüdün  ihale dokümanına  

ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinin amaçlandığı, 
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Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla istekliler ve 

idarî görevliler hakkında cezai yaptırımların etkinleştirildiği İfade edilerek, Tasarının 

malî yönü hakkında tamamlayıcı açıklamalarda bulunulmuştur. 

Hükümet adına Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akçan tarafından yapılan 

teknik açıklamalarda ise; 

 Herhangi bir yapım işi, ihale edilmeden önce zemin etütleri dahil en 

ince detaylarına kadar projelendirilerek ve mahal listeleri belirlenerek uygulama 

projelerinin ihaleden sonra değiştirilemeyeceği, 

 Uygulama projesi elde edilen yapım işlerinin, anahtar teslimi götürü 

bedel alınmak suretiyle ihale edileceği, böylece birim fiyata duyarlı keşiflerle 

ihale uygulamasına son verileceği, 

 Davetiye usulü ile ihale yerine, belirli istekliler arasında ihale usulü  

benimsenerek, ön seçim ilanı ile ön yeterlik belirlemesi imkânının getirildiği, 

 Yeniden düzenlenecek olan "Yapım İhalelerine Katılma Yönetmeliği" 

ile ihaleye katılma kriterleri daha kısa, net ve etkili hale getirilerek müteahhitlik 

müessesesine yeni bir boyut kazandırılacağı, 

 İhalelerde tek bir komisyonun görev yapacağı, isteklilerden malî ve teknik 

tekliflerin aynı anda alınacağı, 

 İdarelerin çağdaş bir yaklaşımla her türlü etüt ve proje işleri ile denetim 

hizmetlerini özel olarak örgütlenmiş teknik müşavirlere yaptırma imkânına 

kavuşacağı, böylece idarelerin ihtisaslaşma gerektiren hizmeti daha etkin 

ve avantajlı şekilde almasının benimsendiği, 

 Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına haksız olarak 

engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu ülke yöneticilerine 

de aynı şekilde yaptırım uygulanabileceği,  

İfade edilmiştir. Bu görüşleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

 2 nci maddesinde, Kamu bankalarının da kanun kapsamına alınmasını 

teminen "Ancak, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar bu Kanun kapsamı 

dışındadır." İbaresinin, 3 üncü maddesinde ise istisnalar daraltılarak,                                     

"d) Taşınmaz mal alımı ve kiralanması" ibaresinin metinden çıkarılmasının, 
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 5 inci maddesinde olağanüstü ve afet hallerinde CED olumlu belgesi 

zorunluluğunun bulunmadığının hüküm altına alınmasının, 

 10 uncu maddesinde isteklilerin bilançosu veya bilançosunun gerekli 

görülen bölümlerinin, "Yeminli Malî Müşavirlerce onaylanmış" belgelerden 

oluşmasının, 

 11 inci maddesinde, terör ve organize suçlarla hükümlü bulunanların 

da kamu ihalelerinde yasaklanmasının, 

 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin, kanunların hazırlanmasında 

uyulacak esas ve usuller çerçevesinde çıkarılması veya kesin 

hüküm haline getirilmesinin, 

 15 inci maddesinde, Alt yüklenicilerin sorumluluklarının da tasan metninde 

düzenlenmesinin, 

 17 nci maddesinde, belli istekliler arasından yapılacak ihalelerde idarece davet edilen 

isteklilerden katılmayanların, idareyi zamanında bilgilendirmesine ilişkin bir hükmün  

düzenlemesi ve madde de yer alan (e) bendinin metinden çıkarılmasının, 

 20 nci maddesinde, istekli sayısının üçten az olması halinde ihalenin iptal 

edilmeyerek, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak ihalenin sonuçlandırılmasına  

ilişkin sistemin oluşturulmasının, 

 22 nci maddesinde, (e) bendinde yer alan 2 milyar TL sının 5 milyar TL sına 

çıkarılması ve zaman içindeki değer kaybının önlenmesi amacıyla "Yeniden 

Değerleme oranı" uygulanması hususunun metne eklenmesinin, 

 35 inci maddesinin, birinci fıkrasının son cümlesinde;  bankacılık faaliyetine izin 

verilen bir bankanın ,teminat mektubu vermesinin Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulunca engellenmesinin uygun görülmemesi nedeniyle, söz konusu 

cümlenin yeniden yazılmasının, 

 46 ve 47 nci maddesinde, sözleşmelerin noterce tescilinin gereksiz masraflara 

sebebiyet vereceği, bu nedenle noter tasdikinin aranmamasının, 

 50 nci maddesinin, birinci fıkrasının son cümlesinin "İhaleye davet 

edilen üye sayısı üçten az olursa Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak 

sonuçlandırılır." şeklinde yeniden düzenlenmesinin, 
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 52 nci maddesinin son fıkrasının "gerek ön yeterlilik sonucunda gerekse teknik veya 

malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde Kamu 

İhale Kurumunun görüşü doğrultusunda ihale sonuçlandırılır." şeklinde yeniden 

düzenlenmesinin, 

 53 üncü maddesi metninin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin;  

"Kamu İhale Kurumu 

Madde 53. - a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, 

idarî ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu 

Kanunun etkili bir şekilde yürütülmesi ve Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin 

doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi 

Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. 

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda 

sayılmıştır: 

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde 

idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırılık bulunduğuna ilişkin şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, 

2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart 

ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı 

yönlendirmek, 

3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, 

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi 

toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve 

yayımlamak, 

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilenlerin sicillerini tutmak, 

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 

7) İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, 

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına haksız nedenlerle 

engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin 

isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine 
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yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere 

Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, 

Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılması 

10) İlgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. 

Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık 

bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır. 

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve 

kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde 

verilmesi zorunludur. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler 

çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel 

nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik 

ve tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

c) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 9 üyeden oluşan 

Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek 2 kişi, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca önerilecek 2 kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek 1’er kişi, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu 

alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek 1'er kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca 

atanır. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul 

Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak 

seçilir. 

Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadî 

ve İdarî Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları 

gerekir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin; önerilecek kurum ve kuruluşlarda en az 12 

yıl hizmetinin bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, 

denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az 4 yıl çalışarak ulusal veya 

uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları 

gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinin (A) bendinin l, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları 

taşıması zorunludur. 
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Kurul üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul 

üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir 

hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri, görevi kötüye kullanmaları veya yüz 

kızartıcı bir suç ile mahkûm olmaları veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde 

Başbakan onayı ile süresi dolmadan görevden alınır. Görevden alınma nedeniyle veya 

süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine l ay içerisinde 

yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu durumlarda atanan üye, 

yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 

Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana 

aittir. Başkanın izin, hastalık, yurtiçi veya yurtdışı görevlendirme ve görevden alınma 

hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. 

d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı 

süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun 

hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine 

dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. 

Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir 

görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, 

ücret karşılığı konferans veya ders veremez, her türlü ticarî amaçlı ortaklıklarda 

hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce sahip 

oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler 

dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü 

hisselerini yada menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar sihri hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen 

30 gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme 

uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 

Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve 

üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda 

kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü 

şahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da 

devam eder. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve 

kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar 

hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan, 

Kurum personeli için ise Kurum Başkanı tarafından verilir. 
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f) Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen 

1 ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında 

bulunmak zorundadır. 

g) Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın 

çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların 

eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul 

üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, 

rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde, üye 

tam sayısı ile toplanma şartı aranmaz. 

Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri 

hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. 

Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle toplantıya katılmayan üyeler üyelikten 

çekilmiş sayılır. 

h) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla 3 başkan yardımcısı 

atanabilir. Başkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip 

olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, 

İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği 

yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun 

olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak 

çalışmakta bulunanlar arasından atanır. 

Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire 

başkanlıkları şeklinde teşkilâtlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı 

hizmet birimlerinden oluşur. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, Kamu İhale Uzman ve Uzman 

Yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, 

sözleşmeli olarak istihdam edilir. 

Kamu îhale Uzman Yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı 

dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, 

Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile 

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı 

olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış 

olmaları gerekir. Bu şekilde Kamu İhale Uzman Yardımcılığına atananlardan, en az üç 

yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile 

görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde Kamu 
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İhale Uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar Kamu İhale 

Uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar 

Kamu İhale Uzmanı olarak atanırlar, Kamu İhale Uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye 

hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurum ile ilişikleri kesilir. 

Kamu İhale Uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve 

sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe 

konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve 

çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri 

Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenir. 

Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklan, Kurulun önerisi ve Maliye 

Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar 

çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. Emeklilik açısından Kural Başkanına Bakanlık 

Müsteşarı, Kural üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kuram Başkan Yardımcılarına 

Bakanlık Genel Müdürü, Kuram Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı 

için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatları ile diğer malî hükümler 

uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini gerektiren 

görevlerde geçmiş sayılır. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş 

diğer sosyal güvenlik kuramlarına bağlı olanların istekleri halinde bu kuramlara 

bağlılıktan devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kuralda görev yaptıkları sürede eski 

görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar ile 

Kurumda görev alanlar, görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen 30 gün içinde eski 

kuramlarına başvurmaları halinde ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir 

kadroya atanır. Bu durumda, Kuramda geçirdikleri süreler tabi oldukları Kanun 

hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların 
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kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel 

hakkında da uygulanır. 

j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 

1) Vize ve tescile tabi olarak imzalanan sözleşme bedelinin yükleniciden 

tahsil edilecek on binde beşi, 

2) Şikayette bulunan isteklilerden alınacak 50 milyon Türk lirası, 

3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, 

4) Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler, 

5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar, 

6) Diğer gelirler. 

Kurama ait gelirler kamu nitelikli bankalardan birisi nezdinde açılacak bir hesapta 

toplanır. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. 

Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde 

Kurum hesaplarına aktarılır. 

k) Kurumun giderleri, Kural kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun 

bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının başlamasından önceki 30 gün içinde 

hazırlanır. Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık malî rapora ve bütçe kesin 

hesabı Bakanlar Kurulu Karan ile ibra edilir. 

Kurumun yıllık hesaplan ile harcamalarına ilişkin işlemler, Maliye Bakanının önerisi ve 

Başbakanın onayı ile Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi ve Maliye Müfettişinden 

oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenir. Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin 

işlemleri ve alınan tedbirleri gösterir bir rapor, ilişkili Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna 

sunulur. 

Kurum Sayıştay denetimine tâbidir. 

Kurum, faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 

Bütçe Komisyonunu bilgilendirir." 

 58 inci maddesi, Tasarının 17 nci maddesinin (e) bendine yapılan atıfların (e) 

bendinin metinden çıkarılmış olması nedeniyle, bu maddenin birinci fıkrasından da 

çıkarılmasının, 
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 Mevzuatımızdaki genel hükümlerin yeterli olacağı düşüncesiyle, 60 

inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinin metinden çıkarılmasının, 

 67 nci maddesi, eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi yetki 

sinin günün koşullan dikkate alınarak belirlenebilmesine imkan verebilecek 

şekilde esnek hale getirilmesinin, 

 Geçici 4 üncü maddesi, taşınmaz alımı veya kiralanmasına ilişkin istisnanın 

kaldırılması nedeniyle (b) bendinin metinden çıkarılması ve (a) bendinin tek bend 

olarak kalması nedeniyle harflendirmeye ihtiyaç duyulmadan yeniden 

düzenlenmesinin, 

 Geçici 5 inci maddesinin, 53 üncü maddede yapılan düzenlemeler ile 

daha önce çeşitli kanunlarda oluşturulan Kurullar da dikkate alınarak aynı 

paralelde yeniden düzenlenmesinin, 

Ayrıca, çeşitli maddelerde, Resmî Gazete ile yapılacak duyuru işlerinin 

günümüz teknolojilerinden yararlanmak üzere elektronik haberleşme yoluyla 

da yapılmasını temin edecek ifadelere yer verilmesinin, daha uygun olacağı 

kararlaştırılmıştır. [1-5] 

2.1.1.4. Bayındırlık, imar, ulaĢtırma ve turizm komisyonu raporu 

Maliye, Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan ve Başbakanlıkça 

20.11.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 26.11.2001 

tarihinde Başkanlıkça Tali Komisyon olarak; Adalet Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

komisyonuna, Esas Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/930 esas 

numaralı "Kamu İhale Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 11.12.2001 tarihli 23 üncü, 

26-27.12.2001 tarihli 25 ve 26 ncı birleşimlerinde Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskân 

Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akçan, Maliye, Adalet, Çevre, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve 

İskân Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, 

Yargıtay,Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu Başkanlıkları ile sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek teşekkülleri 

temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

8.9.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen 

ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede 

yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası 

ihale uygulamalarına paralellik göstermediği, bu nedenle kamu ihaleleri ile ilgili geniş 

kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu, 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanununun alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsadığı, ancak alım, hizmet, yapım, kiralama 

ve taşıma işlerinin kamu harcaması yapılmasına; satım, kiraya verme, trampa ve 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin ise kamuya gelir sağlanmasına yönelik 

olduğu, farklı nitelikteki bu işlerin aynı kanunda düzenlenmesinin uygulamada pek çok 

sorunun ortaya çıkmasına neden olduğu,  

Diğer taraftan, kamu harcaması gerektiren işlere özgü ihalelerde yeni uygulamaların 

hayata geçirilebilmesi ve harcama yapılması ile gelir elde edilmesine yönelik 

ihalelerin kendine özgü niteliklerine uygun olarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 

ayrı kanunlarda düzenlenmesini gerektirdiği, Devletin bu işlere ilişkin ihale 

mevzuatının Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgülü gibi uluslararası kuruluşların 

ihale mevzuatına paralel hale getirilebilmesi için, kamu harcaması yapılmasını 

gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Kanun Tasarısı kapsamına 

alındığı, ayrıca, aynı amaçla kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmeler ile 

ilgili hususlarında bu Kanun Tasarısı kapsamında düzenlenmeyerek, bu konuda ayrı 

bir kanun tasarısının hazırlandığı, 

Bu Tasan ile; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, 

gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, 

kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan 

yapacaktan ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz 

alınarak indirim yapılmak sureti ile ihaleye çıkılması yerine, islerin istekliler tarafından 

piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller 

üzerinden ihale edilmesinin amaçlandığı, 

Tasanda, uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık ihale 

usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak 

üzere dört ihale usulünün belirlendiği, 

Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlilik ilanı yapılması 

zorunluluğu getirilerek, bu ihale usulü ile yapılacak işin özelliğinin uzmanlık ve/veya 

yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerle 

sınırlı tutulduğu, 

Pazarlık usulü yapılacak işlerin, uluslararası mevzuata paralel bir şekilde özelliği olan 

ve ivedi olarak yapılması gereken işlerle sınırlandırılarak, iki aşamada 

gerçekleştirilmek üzere teknik şartların da görüşüldüğü bir yöntemle yeniden 

belirlendiği, 
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İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının 

kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak doğrudan temin usulünün düzenlendiği, 

Uluslararası uygulamalara paralel olarak danışmanlık hizmet ihaleleri i-çİn özel 

düzenlemelerin getirildiği, 

İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre İ-çinde 

idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikâyetleri 

incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı 

yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğilim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler 

oluşturmak ve yayımlamak ve haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini 

tutmak üzere, Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan Kamu 

İhale Kurumunun kurulduğu, 

İhalelerle ilgili şikâyetlerin incelenme süresinin uluslararası uygulamalar çerçevesinde 

ayrıntılı olarak düzenlendiği, 

Uygulamada ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılmasının pek çok ihtilafa 

neden olduğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğin bulunma zorunluluğunun 

getirildiği, 

Yapı işlerinde, idarelerce yeterli etüd ve fizibilite çalışmaları yapılmadan ön proje ile 

ihaleye çıkılması nedeniyle yatırım maliyetleri gerçekçi bir şekilde 

belirlenemediğinden, işlerin öngörülen bedellerin üzerinde ve daha uzun sürede 

tamamlandığı, bu durumun önlenmesi amacıyla, doğal afetler veya arazi ve zemin 

etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayanlar 

hariç, yapım işlerinin uygulama projeleri yapılarak ihale edilmesi zorunluluğunun 

getirildiği, 

İhalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesi ve sorumluluk taşıyan gerçekçi 

teklifler hazırlayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını 

sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate 

alınarak, eşik değerlere ve ihale usullerine göre farklı ilan sürelerinin belirlendiği, 

ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi amacıyla, günümüz 

teknolojilerinden yararlanmak üzere bilgi işlem ağı ve elektronik haberleşme 

(internet) yoluyla ilana da imkân tanındığı, 

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sadece 

ihale öncesi değil, ihale sonrası saydamlığın da sağlanması amacıyla, yapılan 

ihalelere ilişkin sonuçların ilan edilmesinin öngörüldüğü, 
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Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan 

herkes önünde açık olarak yapılması ve ihale dışı kalan veya teklifi uygun 

görülmeyen isteklilerin talep etmesi halinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesinin 

öngörüldüğü, 

İhale Öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi 

imkânının getirildiği, 

Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikteki aşırı düşük tekliflerin 

reddedilebilmesine ilişkin özel düzenleme yapıldığı. 

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda, ikinci ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ihalenin sonuçlandırılmasına imkân tanındığı, 

Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, istekliler 

ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımların etkinleştirilmesinin hedeflendiği, 

Anlaşılmaktadır. 

Komisyonun 11.12.2001 tarihli 23 üncü Birleşiminde Tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler yapılmıştır. 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gül tarafından yapılan sunuş konuşmasında 

yukarıda belirtilenlerden farklı olarak aynen; 

"Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Devlet ihale sisteminin özel yasal 

düzenlemelerle yapılması zorunluluğu 1857 tarihli Nizamname ile başlayan ilk 

düzenleme 1914 ve 1919 yıllarında yapılan değişikliklerle Millî Mücadele yıllarına 

kadar sürmüştür. 

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte devlet ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili 

işlemler, 22 Nisan 1925 tarihinde 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İhalât 

Kanununun yürürlüğe konulmasıyla, bu kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmeye 

başlanmıştır, 

Devlet teşkilatının bütün müesseseleriyle şekillenmesi ve öncü devlet anlayışıyla 

devlet fonksiyonlarının belirlenmesini takiben, devletin alım, satım, yapım ve 

hizmet gîbi ihtiyaçlarının karşılanmasında tatbik edilecek sistemi ve esasları 

belirlemek üzere 2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun kabul edilmiştir. 

Devlet ihtiyaçlarının en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve bu 

esnada açıklık ve rekabet ilkelerinin esas alınması anlayışıyla 8.9.1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. 
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Bu Kanun bazı teknik düzenlemeler getiren 2.3.19S4 tarih ve 2990 sayılı Kanunla 

değiştirilmiş şekliyle 16 yılı aşkın süredir Devlet ihtiyaçlarının karşılanmasında 

uyulacak esas ve usulleri belirleyen ana mevzuat olarak tatbik edilmektedir. 

İhale mevzuatı denildiğinde, Devlet İhale Kanunu ile birlikte bu Kanuna dayalı olarak 

çıkarılacak yönetmeliklerin, kararnamelerin ve şartnamelerin tamamını düşünmek 

gerekeceği tâbidir. Bu sebeple Devlet İhale Kanunu aynı zamanda sektörün 

anayasası durumundadır. 

Gelişen ülke olarak kaynak sorunumuzun bulunduğu, tasarruflarla yaratılan 

kaynakların en iyi şekilde, verimli olarak kullanılmasının taşıdığı Önem dikkate 

alındığında, ihale konusunun Önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır." 

İfadelerine yer verilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akçan tarafından yapılan 

açıklamalarda Tasarı ile getirilen yeniliklere geniş yer verilerek özetle; 

Bakanlıkları ve Maliye Bakanlığınca 20.4.1999 tarihinde başlayan müşterek 

çalışmalar sonucunda Kamu İhale Kanunu Tasarısının hazırlandığı, 

Yürürlükte bulunan Kamu İhale Kanununun bazı kamu kurum ve kuruluşlarını 

kapsadığı, bu Kanun kapsamında bulunmayan 50'ye yakın kurum ve kuruluşun 

Kanunlarından almış oldukları yetkilere dayanarak ihtiyaçlarını karşılamada 

uygulamada farklılıkların olduğu, Tasarı ile bu farklılıkların giderilmesinin hedeflendiği, 

İlke olarak Devletin tespit ettiği fiyat esasından vazgeçilerek piyasa koşullarında 

almaçtık tekliflere dayalı fiyat belirleyerek işin yaptırılması esasına geçildiği, 

belirtilmiştir. 

Komisyon üyelerince yapılan konuşmalarda ise "Kamu İhale Kanunu Tasarısı" ile ilgili 

değişik nitelikte görüşlere yer verilmiştir. 

Tasarıyı destekleyici mahiyetteki konuşmalarda; 

 Böyle bir düzenlemenin Türkiye gündemine gelmesinin önemli bir adım olduğu, 

 Bu düzenlemenin son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olduğu, 

 Tasarının kamu kaynağı kullanan bütün konsolide bütçe ve KiT'lerin, BİTlerin, 

belediye kuruluşlarının kapsama alınmasının olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirildiği,  tasarıyı eleştirici mahiyetteki konuşmalarda; 

 Bu Tasarıda 2886 sayılı yasanın da gerisinde, daha çok yolsuzluklara neden 

olacak bir takını hükümlerin olduğu, 
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 2886 sayılı yasadaki davet usulü yönteminin geçmişte bazı sakıncalar doğurduğu, 

buna karşın yine bu Tasanda davet usulü yöntemine yer verildiği, davet usulü ile 

yapılacak işlerin net olarak belirlenmesi gerektiği, 

 Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat sisteminden vazgeçilmesinin doğru bir karar 

olduğu, ancak teklif birim fiyat sistemine geçilmesinin ve keşif artışlarında % 30 

yerine, %50'ye kadar farkın öngörülmesinin yanlış olduğu, 

 Kanunun yürürlük tarihinin 2003'ten önce olması gerektiği, 

 Tasarıda öngörülen İhale Kurulu yerine halen var olan Yüksek Fen Kurulu'nun bu 

işleri yerine getirebileceği, 

 Oluşacak kurulların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluluğunun olması, 

denetlenmesi gerektiği, 

 Danışmanlık hizmeti verecek firmaların kriterlerinin net olarak ortaya konulmadığı, 

bu kriterlerin belirlenmesi gerektiği, 

 Kontrollük müessesesinin, müteselsil sorumluluğun en az yapımcı, yüklenici 

firmalar kadar olmaması halinde, bir takım sigortaların getirilmemesi halinde, ciddi 

sıkıntıların doğacağı ve devam edeceği, 

 Yabancı katılımcılara karşı % 15'lik koruma payının yeterli olmadığı, 

 Yapım ihaleleri ile kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık Bakanlığı tasarrufunda 

yapılması gerektiği. 

İfade edilmiştir. 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine 

geçilmiştir. 

Tasarının; 

1 inci maddesi; Tasarının genel gerekçesinde belirtilen "kamu kurum ve 

kuruluşlarının kullanımlarında bulunan kaynaklardan yapacakları ihalelerde 

tek bir yasal düzenlemeye tâbi olacaklarını" vurgulamak amacıyla değiştirilmek 

suretiyle, 

2 nci maddesi; (d) bendi kaimi kurum ve kuruluşlarının ortak oldukları 

her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin sermaye payına  

bakılmaksızın, bu Kanun kapsamına alınmasını teminen değiştirilmesi, son  

fıkranın yeniden düzenlenmesi ve tekrir-i müzakere neticesinde, kabul edilen 

önerge doğrultusunda 4603 sayılı Kanun kapsamındaki  bankaların yapım  
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ihalelerinin bu Kanun kapsamına dahil edilmesini öngören (e) bendinin son 

fıkradan önce İlave edilmesi suretiyle ve bu bend hükmü ile son fıkra hükmünün 

çelişki oluşturmasını önlemek amacıyla (alınan redaksiyon yetkisi dahilinde) son 

fıkrada parantez içinde açıklama yapılmak suretiyle, 

3 üncü maddesi; (b) bendine "araştırma, geliştirmesi", "yazılım" ibareleri 

eklenmek, (d) bendi değiştirilmek, (e) ve (f) bendleri madde metnine ilave 

edilmek suretiyle, 

4 üncü maddesi; "Mal", "Hizmet", "Yapını", "Kesin proje" tanımlarında 

değişiklik yapılmak, "Başvuru" tanımı "Başvuru belgesi" olarak değiştirilmek 

suretiyle, 

5 inci maddesi; son fıkraya son cümle olarak "Ancak, olağanüstü haller 

ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz." İbareleri eklenmek sureliyle, 

6 ncı maddesi; birinci fıkraya "ve tek sayıda" ibaresi eklenerek, dördüncü 

fıkradaki "oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul 

edilir." İbaresi çıkartılmak ve bu fıkranın sonuna "Karşı oy kullanan komisyon üyeleri 

gerekçesini komisyon kararma yazmak ve imzalamak zorundadır." cümlesi eklenmek 

suretiyle, 

7   nci maddesi aynen; 

8 inci maddesi; (a), (b) ve (c) bendlerinde ifade edilen değerler sırasıyla          

"300", "500" milyar, "11 trilyon" olarak değiştirilmek, Türkiye'nin Avrupa Birliğine 

tam üyeliği halinde uygulanacak yöntemin açıklığa kavuşturulmasını teminen 

maddenin sonuna fıkra ilavesi yapılmak suretiyle, 

9 uncu maddesi; idarelerin yaklaşık maliyet ile ilgili tespitlerinin bir belgeye 

bağlanmasını hüküm altına almak gerekçesiyle değiştirilmek suretiyle, 

10 uncu maddesi; birinci fıkranın (a) bendinin (3) no.lu alı bendinde ve (b) 

bendinin (2) no.lu alt bendinde değişiklik yapılması, üçüncü fıkranın (c) ve (d) 

bendlerine "kesinleşmiş11 ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

11 inci maddesi; birinci fıkranın (a) ve (e) bendleri ile ikinci fıkra metninin 

değiştirilmesi sureliyle, 

12 nci maddesi; iki ve üçüncü fıkra metinleri; belirlenecek teknik kriterlerin niteliklerini 

arttırmaya yönelik olarak; redaksiyonel düzenlemeye tâbi tutulmak suretiyle, 

13,14,15 ve 16 ncı maddeleri aynen; 
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17 nci maddesi; birinci fıkranın (d) bendinde değişiklik yapılması, aynı fıkranın (e) 

bendinin metinden çıkartılarak sonraki bend (e) bendi olarak teselsül ettirilmesi 

suretiyle, 

18, 19, ve 20 nci maddeleri aynen; 

21 inci maddesi; birinci fıkranın (b) bendinin idarelerin önceden öngörülmeyen 

zorunlu hallerde de pazarlık usulüne yönelebilmesini teminen değiştirilmek 

suretiyle, 

22 nci maddesi; birinci fıkranın (e) bendindeki parasal sınır 5 milyar Türk 

Lirasına yükseltilmek, (i) bendi hükmü değiştirilmek ve ikinci fıkradaki atıflar 

Tasarının 3 üncü maddesi ile ilgili önerilen değişiklik çerçevesinde düzenlenmek 

sureliyle, 

23 üncü maddesi aynen; 

24 üncü maddesi; Tasarının 33 üncü maddesinde  yapılan düzenleme gereği 

değiştirilmek suretiyle, 

25ve 26 ncı maddeleri aynen; 

27 nci maddesi; (h) bendinin mal alımlarında alternatif teklif verilebilmesini teminen 

değiştirilmek suretiyle, 

28 ve 29 uncu maddeleri aynen; 

30 uncu maddesi; mal alımı ihalelerinde, alternatif teklif yönteminin açıklanmasına 

yönelik olarak ikinci fıkranın sonuna ekleme yapılmak suretiyle, 

31 inci maddesi; Tasarının tanımlara ilişkin 4 üncü maddesi başlığının 

değiştirilmesine paralel olarak madde başlığının "Başvuru belgelerinin sunulması"  

şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

32 nci maddesi aynen; 

33 üncü maddesi; "idarece belirlenecek oranda geçici teminat alınır" ibaresi, 

danışmanlık hizmeti dışında kalan diğer ihalelerde, geçici teminat oranının idarece 

belirlenecek olmasının isteklierce teklif bedelinin önceden bilinmesi anlamına 

geleceğinden, bu durumun düzeltilmesi amacıyla metinden çıkartılmak suretiyle, 

34 üncü maddesi aynen; 

35 inci maddesi; bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve 

şeklinin tespitine yetkili kurumun belirlenmesi, teminat mektuplarının süresinin 

belirlenmesinin yöntemi ile, ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş 
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teminat mektuplarının durumunu açıklığa kavuşturmak bakımından; yapılan 

tektir-i müzakere sonucunda yeniden düzenlenmek suretiyle, 

36 ve 37 nci maddeleri aynen; 

38 inci maddesi; (b) bendinde bulunan "ve/veya" ibaresi redaksiyonel 

düzenlemeyle "ve" olarak değiştirilmek suretiyle, 

39 uncu maddesi aynen; 

40 ıncı maddesi; uygulanabilirliği tem i nen ikinci fıkradaki "belirtilmesi 

ve mümkün olması halinde" ibaresi metinden çıkartılmak suretiyle, 

41 inci maddesi; birinci fıkrada yer alan "yedinci" ibaresi istekliler açısından 

sürenin genişletilmesini teminen "ondördüncü" şeklinde değiştirilmek suretiyle, 

42 nci maddesi; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi 

gereğince; harcamayı gerektiren taahhüt ve sözleşme tasarıları Maliye Bakanlığının 

vizesine tâbi olduğundan birinci fıkra metninde bu yönde düzenleme yapılması 

suretiyle, 

43 üncü maddesi; teminat oranlarının yüksek tutulmasının öncelikle Türk 

firmalarını olumsuz etkileyeceği gözününe alınarak, birinci ve ikinci fıkrada 

yer alan oranlar "%6'ya" düşürülmek suretiyle, 

44 üncü maddesi; istekliler vecibelerini yerine getirmediği takdirde ekonomik 

açıdan en avantajlı ikinci istekliye ihale yapılması ve sözleşme imzalanması 

amacıyla ikinci fıkrada yer alan "ihaleyi iptal edebileceği gibi" ifadesi metinden 

çıkartılmak suretiyle, 

45 inci maddesi aynen; 

46 nci maddesi; idare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşmelerin 

ayrıca notere tescil ettirilmesine gerek olmaması nedeniyle birinci fıkra metni 

bu yönde düzenlenmek suretiyle, 

47 nci maddesi; sözleşmelerin Sayıştay Başkanlığınca tescil edilme veya 

edilmeme durumlarını uygulama açısından açıklığa kavuşturmak amacıyla  

birinci fıkra metninde bu yönde düzenleme yapılmak suretiyle, 

48 inci maddesi; danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesinde uygulamada tereddüte 

mahal vermemek için birinci fıkra değiştirilmek suretiyle, 

49, 50 ve 51 inci maddeleri aynen; 
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52 nci maddesi; Tasarının 20 ve 49 uncu maddelerine uyum sağlanması 

amacıyla on ikinci fıkra metni değiştirilmek suretiyle, 

53 üncü maddesi; (a) bendinde yer alan "kanunun etkili bir şekilde yürütülmesi 

ve" ibaresi yürütme görevinin Bakanlar Kuruluna verilmesi nedeniyle metinden 

çıkartılmak, (b) bendinin (1), (3), (7) ve (8) inci alt bendleri Kamu İhale Kurumu'nun 

şikâyetleri incelemedeki yetki sınırının netleştirilme si, Kurumun İhale mevzuatı 

konusunda ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak üzere görevli ve yetkili 

kılınması, rekabet ve saydamlığın sağlanma sı gerekçeleriyle değiştirilmek 

suretiyle, (c) bendi yapım ve yapıma dayalı hizmet işlerindeki uzmanlığı  

nedeniyle Bayındırlık ve İskân  Bakanlığının Kuruldaki üye sayısının artırılması, 

uygulanabilirliğin ve eşitliğin sağlanması bakımından değiştirilmek sureliyle, (d) 

bendi Yargıtay Kanununa uygunluk sağlanması; (e) bendi Medeni Kanunda yer 

alan hükümlerle uygunluk sağlanması amacıyla değiştirilmek, (g) bendi 

uygulanabilirliğin temini; (i) bendi Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarından  Kurula 

atanan üyelerin emeklilik hakları bakımından herhangi bir kayba uğramalarını 

önlemek amacıyla metnin daha açık ifade edilmesini teminen; (j) bendi Kamu İhale 

Kurumu'nun gelirlerinin düzenlenmesi, mevzuatta tanımı olmayan ibarelere yer 

verilmemesi, ciddi şikâyetlerin konu edilmesini teminen değiştirilmek suretiyle, (k) 

bendi Kamu İhale Kurumu'nun yı l l ık  hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin iş ve 

işlemlerinin denetiminin Sayıştay'ca yapılmasının temini amacıyla değiştirilmek 

suretiyle, 

54 üncü maddesi aynen; 

55 inci maddesi; ikinci fıkranın (b) bendi ile altıncı fıkradaki süreler redaksiyonla 

"15 gün" olarak düzenlenmek suretiyle, 

56 ncı maddesi; madde metninin kanun yapma tekniğine uygunluğunun sağlanması 

amacıyla düzenleme yapılarak, 

57 nci maddesi; diğer mevzuata uygunluğun sağlanmasını teminen değiştirilmek 

suretiyle, 

58 inci maddesi; Tasarının 17 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması 

amacıyla birinci fıkrası düzenlenmek suretiyle, 

59 uncu maddesi aynen; 

60 inci maddesi; Anayasaya ve Tasarının 40 inci maddesine uygunluğun sağlanması 

amacıyla düzenlenmek suretiyle, 

61 inci maddesi aynen; 
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62 nci maddesi; uygulanabilirliğin temini için (c) bendinde düzenleme 

yapılmak suretiyle, tekrir-i müzakere önergesinin kabulü doğrultusunda; yeni 

mezun olan mühendis veya mimarların yapım ihalelerine katılımının sağlanması 

amacıyla (h) bendinin eklenmesi suretiyle, 

63 üncü maddesi; ihalelerde yerli isteklilerin lehine kullanılacak olan % 15'lik fiyat 

avantajının şarta bağlanmasını teminen düzenlenmesi suretiyle, 

64, 65 ve 66 ncı maddeleri aynen; 

67 nci maddesi; olağanüstü hallerde güncelleme yapılabilmesi için Bakanlar 

Kuruluna  yetki verilmesi doğrultusunda düzenlenmesi suretiyle, 

68, Geçici 1,2,3 üncü maddeleri aynen, 

Geçici 4 üncü maddesi; Tasarının 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikler gereği 

düzenlenmek suretiyle, 

Yürürlük ve yürütmeye dair 69 ve 70 inci maddeler aynen, kabul edilmiştir.  

[1-5] 

2.1.2. 4734 yeni ihale kanunu ile yapılan değiĢiklikler ve 4734 sayılı kanun ile 

2886 sayılı kanunun karĢılaĢtırılması 

Detaylı olarak analiz edildiği gibi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun günümüz 

ihtiyaçlarına cevap vermemesi, uygulamada bir takım güçlüklerin ortaya çıkması, 

bütün kamu kuruluşlarını kapsamaması, kamuya gelir sağlamaya yönelik farklı 

nitelikteki işler ile ihale sonucunda düzenlenen sözleşmelerle ilgili hususların ayrı 

kanunlarda düzenlenmesi ihtiyacı, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 

uluslararası kuruluşların ihale mevzuatıyla uyumlu olmaması nedenleriyle yeni bir 

ihale kanunu ile bu kanundan ayrı olarak kamu ihale sözleşmeleri kanunu 

hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

İhtiyaçlara göre hazırlanan 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ile 4735 sayılı "Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu" 4.1.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 

edilmiş, 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22.1.2002 tarih ve 24648 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.  

Kamu İhale Kanun'u ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun'undaki bazı düzenlemelerin 

başta Avrupa Birliği direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum içinde 

olmadığı, bazı maddelerinin uygulanmasının idareler açısından fiilen imkansız 

olduğu, bazı maddeler arasındaki çelişki ve tutarsızlıkların suistimale açık olduğu 

kısa sürede tespit edilmiş, yapılan tespitler yanında başta Avrupa Birliği, Dünya 

Bankası ve Birleşmiş Milletler normları olmak üzere uluslararası düzenlemeler de göz 
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önünde bulundurularak; 30.07.2003 tarih ve 4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kamu 

İhaleleri Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun birçok 

maddesi değiştirilmiştir. [14] 

Bu değişiklikler sonucunda  ortaya çıkan 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" nun mevcut 

son halinin uygulamada  bir önceki kanunla karşılaştırılması, yeni kanunla ile birlikte 

yürülüğe giren ve hem bu çalışmanın temelini oluşturan ihale öncesi proje yönetimini 

uygulamalarının  hem de ihale aşaması proje yönetimi ile ihale sonrası proje yönetimi 

safhalarındaki değişikliklerin bir özet olarak ortaya konulmasını amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda aşama aşama sözkonusu değişiklikler incelenecek uygulamada getirilen 

değişiklikler vurgulanacaktır. Ayrıca 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu” ile getirilen 

müteahhit açısından teklif verirken hazırlanması gereken standart formlar Ek-1 

dedir. 

Kapsam yönünden getirilen yenilikler 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu; genel bütçeye dahil idarelerle katma bütçeli 

idareler, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa ve 

taşıma işlerini kapsarken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kapsam genişleterek 

bazı istisnalar haricinde tüm kamu kurumlarının (Genel bütçeye dahil daireler, katma 

bütçeli daireler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Fonlar, 

mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları haricinde kendilerine kamu 

görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlar)  mal ve 

hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamına alınmıştır.  

Görüldüğü gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2886 sayılı Kanunun sadece 

eksiltme (mal ve hizmet alımı, yapım işleri) ihalelerine ilişkin hükümlerini yürürlükten 

kaldırmış olup artırma (satım, kira, v.b.) ihaleleri ile ilgili hükümler yürürlüktedir.  

Kapsama dahil işler yönünden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Alım, Satım, Yapım, 

Hizmet,Taşıma, Kira, Trampa, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi işlerini 

kapsamaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ise Alım ( mal ve hizmet ) ile Yapım işlerini 

kapsamaktadır. 

Kapsama dahil kuruluşlar yönünden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Genel 

Bütçeye Dahil Daireler, Katma Bütçeli İdareler, Özel İdareler, Belediyeler ve bunlara 

bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlar ile Fonlar için özel yönetmelikler çıkartılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ise Genel Bütçeye Dahil Daireler, Katma Bütçeli 

İdareler, Özel İdareler, Belediyeler ve bunlara bağlı,  Döner Sermayeli Kuruluşlar, 
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Fonlar, Birlikler, Tüzel kişilikler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Sosyal Güvenlik 

Kuruluşları, Özel Kanunlarla kurulmuş ve kendilerine Kamu görevi verilmiş tüzel 

kişiliğe sahip kuruluşlar, Bağımsız Bütçeli Kuruluşları kapsamaktadır 

Amaç yönünden getirilen yenilikler 

Her iki kanunda da amaç; yapılacak ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri 

belirlemektir. Bununla birlikte her iki kanunda da ihalelerde saydamlık ve rekabetin 

sağlanması, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması 

ve kaynakların verimli kullanılması esastır. 

Tanımlar yönünden getirilen yenilikler 

2886 sayılı Kanunda yetersiz görülen ve 4734 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler 

çerçevesinde yapılacak uygulamalara açıklık getirmek amacıyla gerekli olan 

kavramların tanımlarına yer verilmiştir. Bu kavramlar mal, hizmet , yapım, tedarikçi, 

hizmet sunucusu, danışman, yapım müteahhidi, aday, ortak girişim, istekli, yüklenici, 

idare, ihale yetkilisi, başvuru  belgesi, ihale dokümanı, ön proje , kesin proje, rölöve 

projesi, restorasyon projesi, restitüsyon projesi, uygulama projesi, ihale, teklif, açık 

ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü, doğrudan temin, 

sözleşme, kurum, kurul kavramlarıdır. 

Ġlkeler yönünden getirilen yenilikler 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve  4734 sayılı Kamu İhale Kanununda idareler 

yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, 

kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 

kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.  

2886 sayılı Kanununa göre avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan 

yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. Yani 2886 sayılı Kanunda avan projeler ve 

bunlardan elde edilen hesaplarla ihaleye çıkılırken 4734 sayılı Kanunda uygulama 

projesi ve buna dayalı yaklaşık maliyet ile ihaleye çıkılır.   

2886 sayılı Kanunda, yalnız kamu bina projeleri için, arsası temin edilmeden, 

mülkiyet ve kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye 

çıkılamayacağı belirtildiği halde 4734 sayılı Kanunda ise bu kapsam genişletilerek 

bütün yapım işlerini içine almaktadır. 

 2886 sayılı Kanunda ödenek ile ilgili bir şart getirilmemiştir. Buna karşın her yıl 

bütçe kanunlarında yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler 

dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılmayacağı belirtilmekteydi. 
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Ayrıca Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan Devlet İhaleleri Genelgelerinde da 

toplam keşif bedelinin %10’undan az olan yıllara sari işler için ihaleye 

çıkılamayacağı açıkça belirtilmekteydi. Ancak uygulamada bütün bu genelgelere 

rağmen yeterli ödeneği olmadan ve/veya yıllara sari işlerde sonraki yıllarda yeterli 

ödenek ayrılmadan yatırımlar ihale edilmiştir. 

Bunları önlemek amacıyla 4734 sayılı Kanunda, ödeneği olmayan hiçbir işin ihaleye 

çıkamayacağı, yıllara sari işlerde ilk yıl için proje maliyetinin %10’undan az ödenek 

konulamayacağı ve daha sonraki yıllar için de programlanmış olan ödenek 

dilimlerinin azaltılamayacağı belirtilmiştir. 

Ödenek için getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasında ihaleye çıkılmadan önce o iş için ödenek 

ayrılması zorunlu değildi. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, temel ilke olarak ödeneği olmayan hiç bir iş 

için ihaleye çıkılamaz aksi takdirde cezai müeyyide uygulanacaktır. 

Ġhale Komisyonu oluĢumunda getirilen yenilikler 

2886 sayılı kanunda ihale yetkilisi, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında 

idareden yapım işlerinde ilgili işin uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye 

memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirir. 4734 sayılı kanunda 

ise ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması 

şartıyla en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, 

diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla 

kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu görevlendirir. 

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde bu 

Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  uygulamasında isteklilerin teknik yeterliliklerinin 

ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, 

teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırılması yapılamamakta idi. Bu 

yüzden 2886 sayılı Kanuna göre; yeterlilik komisyonu, teknik komisyon ve alt 

komisyon gibi pek çok komisyon görev yapmakta idi. Bu nedenle 4734 sayılı 

Kanunda, başka adlar altında komisyon oluşturmaksızın bütün değerlendirmelerin 

ihale komisyonu tarafından yapılması sağlanmıştır. Bu sebeple de ihale 

komisyonunda görev alacak kişilerin sayısı ve niteliği artırılmıştır. 
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SözleĢme usullerinde getirilen yenilikler 

2886 sayılı Kanunda sözleşmeler birim fiyat usulüne dayalı eksiltme (% indirim 

oranı) ile yapılmaktaydı. 4734 sayılı Kanunda ise;  

- Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı 

olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi 

götürü bedel sözleşme, 

- Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin 

tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, 

- Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim 

fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı 

olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme usulleri uygulanır. 

ĠĢin yapım fiyatının tanımına getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasında, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif 

edilen bedellerin tercihe layık görüleni her yıl yayınlanan “Uygun Bedelin Tercihinde 

Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ Hükümleri” ne uygun şekilde seçilir. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve 

teknik yeterlilik kriterlerini asgari sağlayan en düşük fiyat teklifi ekonomik açıdan en 

avantajlı tekliftir. 

Yeterlilik kriterlerinin tanımına getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasında, her yıl Bayındırlık Bakanlığınca Resmi Gazetede 

yayınlanan “Uygun Bedelin Tercihinde kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ 

Hükümleri”ne göre düzenlenmiş ek özel şartnamede belirtilen uygun bedelin 

tespitinde isteklilerde aranacak kriterler ile ilgili belgeler ve nitelikler şunlardı: 

1. İnşaatı süresinde bitirebilme durumu; 

 Mali durum bilgileri 

 Halen firmanın taahhütü altındaki işler 

 

2. İş deneyimi; 

 Benzer iş 

 Faaliyet süresi 

 Sicil puanı 
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4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, bu kriterler genişletilmiş ve daha sağlıklı 

seçim yapılabilmesi ve yetkin isteklilerin tespit edilebilmesi için aşağıdaki hale 

getirilmiştir: 

1. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler: 

 Bankalardan temin edilecek belgeler 

 İsteklinin Bilançosu 

 İş hacmi 

2. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler: 

 Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belgeler 

 İş deneyim belgeleri 

 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 

 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

Yeterlilik kriterlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi aĢamasında getirilen 

yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasında, yeterlik komisyonları tarafından “Uygun Bedelin 

Tercihinde kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ Hükümleri”ne göre başvuru 

dosyaları incelenir ve teklif mektupları ihale günü verilirdi. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, ihale komisyonu dışında her ne ad altında 

olursa olsun başka bir komisyon kurulamaz. İhale komisyonları tarafından ekonomik 

ve mali, mesleki ve teknik değerlendirme yönetmelik hükümlerine göre incelenir. 

Teklif mektupları başvuru dosyası ile verilir. 

Ġhale ilanı süresinde getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre İlk ilan, ihale tarihinden 10 gün, son ilan en 

az 5 gün önce gazetede yayınlanmaktaydı. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise açık ihale usulü ile ihalelerde; 

 Yaklaşık maliyet eşik değerlerin üstünde ise ihale tarihinden 40 gün önce 

resmi gazetede 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan işlerde; 

 Birinci eşik değere (her yılın 1 şubatında güncellenir) kadar işler ihale 

tarihinden en az 7 gün önce yerel iki gazetede, 
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 Birinci eşik değer ile ikinci eşik değer arası (her yılın 1 şubatında güncellenir) 

işler ihale tarihinden en az 14 gün önce Resmi gazetede ve mahalli gazete, 

 İkinci eşik değer ile üçüncü eşik değer arası ihale tarihinden en az 21 gün 

önce Resmi Gazetede ve mahalli gazete en az bir defa ilan edilir. 

Geçici teminat konusunda getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre geçici teminat keşif bedelinin % 3 ü kadar 

olmalıydı. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, bu madde geçici teminat teklif edilen bedelin 

%3’ünden az olmayacak şekilde istekli tarafından belirlenir olarak değiştirilmiş ve 

isteklinin teklifini gizli tutabilmesi için isteklinin insiyatifine bırakılmıştır. 

Kesin teminat konusunda getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre kesin teminat ihale bedelinin % 6 sı kadar 

olmalıydı. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, bu madde kesin teminat sözleşme bedelinin 

%6 sı oranında olmalıdır olarak değiştirilmiştir. 

Ġhale komisyonu kararları konusunda getirilen yenilikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre komisyonun ihale kararları ita amiri 

tarafından 5 gün içinde onaylanır veya iptal edilirdi. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise ihale komisyonu teklif zarflarını istekliler ile 

birlikte hazır bulunanlar önünde açar. Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif 

mektubu ile geçici teminatı kontrol edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. İhale 

yetkilisi, ihale komisyonu kararını 5 iş günü içinde onaylar veya gerekçesini açıkça 

belirtmek suretiyle iptal eder.      

Ġhale usullerinde yapılan değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre ihale usülleri şunlardı: 

 Kapalı teklif 

 Belli istekliler arasında  

 Açık teklif 

 Pazarlık usulü 

 Yarışma usulü  
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4734 sayılı kamu ihale yasasında ise; 

 Açık ihale 

 Belli istekliler arasında ihale 

 Pazarlık 

 Doğrudan temin usülü (22. madde) 

İhale usülleri getirilmiş ve belirlenen kriterlere uygun olarak ihale usülü seçilmesi 

karara bağlanmıştır. 

Kapalı Teklif Usulü: 2886 sayılı Kanunda, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan 

kapalı teklif usulü esas usuldü. 4734 sayılı Kanunda bu usul tamamen kaldırılmıştır. 

Açık İhale Usulü: Açık ihale usulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda tahmin edilen 

bedeli her yıl Genel Bütçe kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihalelerde 

uygulanır idi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ise böyle bir sınırlama 

yapılmaksızın, açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü olarak 

tanımlanmıştır. 

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Yapılacak ön yeterlilik değerlendirmesi 

sonucunda idarece davet edilecek isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin 

uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün 

uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre 

yaptırılabilir. 2886 sayılı Kanunda ihaleyi yapan idarenin yetkilisi istediği en az üç 

istekliye davetiye göndermek suretiyle kapalı teklif usulü ile bu ihaleyi yapabiliyordu. 

Ancak, 4734 sayılı Kanuna göre; bu ihale usulünde istekliler ön yeterlilik sonucunda 

ihaleye davet edilmektedir.  

Pazarlık Usulü: Pazarlık usulünün ile ihale yapılması her iki Kanunda da benzer 

durumlarda ortaya çıkmaktadır: 

a) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda 

teklif çıkmaması,  

b) Doğal afetler gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden 

öngörülemeyen olayların ortaya çıkması, 

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması gibi durumlarda 

ihalenin bir an önce yapılmasının zorunlu olması gibi durumlarda her iki kanunda da 

pazarlık usulü uygulanır.  
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4734 sayılı kanunda bunlara ek olarak bazı maddeler konulmuştur. 

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 

olmayan nitelikte olması, 

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve 

karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte 

belirlenememesi,  

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 72.499.000.000 Türk Lirasına kadar olan (01.02.2004-

01.02.2005 tarihleri arasında) mamul mal, malzeme veya hizmet alımları 

durumlarında da pazarlık usulüne başvurulur.  

Tekliflerin verilmesi aĢamasında yapılan değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre kapalı teklif usulünde teklif mektubu iç zarfa 

konur, bu zarf geçici teminat ve diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konup 

kapatılırdı. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise; açık ihale usulünde teklif mektubu, geçici 

teminat ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konur. 

Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 

teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın 

yapıştırılan yeri imzalanır ve mühürlenir.  Bütün teklifin bir dosyadan oluşacak 

şekilde hazırlanması esastır. 

ĠĢ artıĢları konusunda yapılan değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre keşif bedelinin %30’u kadar keşif ve 

sözleşmede öngörülmeyen artış veya eksiliş zorunlu hale gelirse, müteahhit süre 

hariç aynı şartlarla yapmak zorundaydı. Artış %30’u geçerse iş tasfiye edilir, keşif 

bedelinin %70’inden düşük bedelle tamamlanırsa ihale bedelinin %70’i ile yaptığı 

işin tutarı arasındaki farkın %5’ine kadar ödeme belgelemek şartıyla yapılırdı. Bu 

uygulama sonucunda maliyetler çok fazla artıyordu. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, ön görülemeyen durumlar nedeniyle bir iş 

artışının zorunlu olması halinde, anahtar teslimi işlerde sözleşme bedelinin 

%10’una, birim fiyat sözleşmelerde %20’ine, bakanlar lurulu kararıyla %40 ına kadar 

süre hariç aynı şartlarla aynı yükleniciye yaptırılabilir. Sözleşme bedelinin bu 

artışların üzerinde üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde, 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek teminatlar 

iade edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dökümanı ve sözleşme 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 
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Emanet suretiyle yaptırılacak iĢler konusunda yapılan değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre, yasanın 81. maddesinde belirtilen işler 

emanet yönetmeliğine göre emanet komisyonları veya taşeronlara yaptırılırdı. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, kanunun 22. maddesinde belirtilen  ihtiyaçlar 

ilan yapılmaksızın  ve teminat alınmaksızın Doğrudan Temin usulü ile yapılabilir.  

Fiyat Farkı Uygulaması 

2866 sayılı Kanunda, işin sözleşmesinde bulunmak şartıyla 88/13181 sayılı fiyat 

farkı kararnamesine göre  malzeme ve eskalasyon fiyat farkı uygulanırdı.. 4734 

sayılı Kanuna göre ise, işe özgü fiyat farkı formülleri geliştirilmiştir. İstekli teklifini 

verdiği andaki piyasa fiyatını yansıtır ve her ay kullandığı malzeme veya işçiliğin 

ağırlığına göre formüllere dayalı olarak fiyat farkı alır. Bu formüllerde sözleşmesinde 

belirtilmek suretiyle işçilik, çimento, demir, akaryakıt ve kereste genel fiyat 

endeksine göre fiyat farkı hesaplanır. 

Yüklenicinin yapım sorumluluğu konusunda yapılan değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde 

malzemenin hileli olmasından veya yapının fen ve sanat kurallarına uygun 

yapılmamasından  ortaya çıkan zarar ve ziyan Borçlar Kanununa göre ikmal ve 

tazmin ettirilir. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, yüklenici, malzemenin hileli olmasından veya 

yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından  ortaya çıkan zarar ve 

ziyandan kesin kabul onay tarihinden itibaren 15 yıl süreyle sorumludur. 

Fiyat farkı uygulaması konusunda yapılan değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre sözleşmesinde bulunmak şartıyla, 88/13181 

sayılı fiyat farkı kararnamesine göre işlem yapılır. Malzeme ve eskalasyon fiyat farkı 

uygulanırdı. 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, kanuna göre ihalesi yapılacak yapım işlerine 

ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak usullere göre işlem yapılır ve bu fiyat farkı 

işçilik, çimento, demir, akaryakıt, kereste, genel fiyat endeksine göre  uygulanır. 

Yapı denetimi ve sorumluluğuna iliĢkin esaslar konusunda yapılan 

değiĢiklikler 

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre Yapı denetimi; Bayındırlık İşleri Kontrol 

yönetmeliğine göre kurulmuş kontrol teşkilatı tarafından yapılır. 



 58 

4734 sayılı kamu ihale yasasında ise, yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, 

denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak 

yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan 15 yıl süre ile yüklenici ile birlikte 

müteselsilen sorumludur. [4,7,9,12,16] 
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2.2. 4734 Sayılı Kanunun Hedefleri Açısından Teklif Hazırlama AĢamasında 

KarĢılaĢılan Problemler  

2.2.1.  Yeni ihale yasasının hedefleri 

Yeni ihale yasası mümkün olduğunca Avrupa Birliği mevzuatına ve Dünya Ticaret 

Örgütü şartlarına uyumlu bir yasa olarak düzenlenmiştir.  

Bu yasa oluşturulurken amaçlanan hedefler şunlardır: 

1. Finansmanı kamu kaynaklarından karşılanan bütün kamu, kurum ve 

kuruluşlarıyla, bunların kurdukları ve sermayelerinin yarısından fazlasına sahip 

oldukları birlikler ve ortaklıklar kanun kapsamına alınacaklardır. Böylece basta 

KiT’ler olmak üzere kurum ve kuruluşların farklı uygulamalarına son verilmiş ve 

kamu alımları disiplin altına alınmış olacaktır. Bu kanundan sonra idareler 

istediği gibi yönetmelik, tüzük, şartname düzenleyerek bir ihale alım işi 

yapamayacaktır. 

2. Uygulama projesi bulunmayan yapım işlerinin ihalesi yapılamayacak, sadece 

ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan altyapı, ulaşım ve iletişim işlerinin 

kesin ön proje ile ihaleye çıkarılması öngörülmüştür. Herhangi bir yapım işi ihale 

edilmeden önce zemin etütleri dahil en ince detaylarına kadar projelendirilecek, 

mahal listeleri belirlenecek ve böylece elde edilen uygulama projeleri, ihaleden 

sonra değiştirilemeyecektir. 

3. Planı, programı bulunmayan, yeterli ödeneği tahsis edilmemiş işler ihale 

edilmeyecektir. 

4. Mevcut Birim Fiyat sistemi kaldırılacaktır. Bunun anlamı devlet fiyat belirleme 

işinden vazgeçecektir. Uygulama projesi elde edilen yapım işleri, anahtar teslimi 

götürü bedel alınmak sureti ile ihale edilecek, böylece her iş tek bir bedel 

üzerinden ihale olacak ve bu bedel asla değişmeyecektir. Uygulama projesi 

yapılamayan işler ise teklif birim fiyat usulü ile ihale edilecektir. 

5. Davetiye usulü yerine, belli istekliler arasında ihale usulü benimsenmiştir. Bu 

sistemde belli istekler arasındaki ihale usulünde artık ön seçim şartı var. idareler 

ön yeterlilik ilanı yapacak, ön yeterliliği kazanan istekliler ihaleye davet 

edilecektir. 

6. İdarelere ihaleden önce veya sonra teknik müşavirlik hizmetlerini alma imkanı da 

sağlanmıştır. Bundan böyle idareler çağdaş bir yaklaşımla artık her türlü etüt ve 
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proje işleri, denetim hizmetlerini, özel olarak örgütlenmiş teknik müşavirlere 

yaptırma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Bilgi, deneyim ve uzmanlık gerektiren 

müşavirlik hizmetlerinin alımıyla ilgili olarak, hazırlanan tasarıda yeni bir bölüm 

oluşturulmuştur. Bu bölümdeki ihale usulleri yapım hizmet ve alım işlerindeki 

ihale usullerinden farklı tarif edilmiştir. Ona da kolaylıklar getirilmiş, idarelerin bu 

ihtisaslaşma gerektiren hizmeti, sağlanan bu kolaylıkla, daha etkin ve avantajlı 

bir şekilde almaları sağlanmıştır. 

7. Bir diğer önemli konu da sözleşme kanunudur. Bu konuda ve dünyadaki bütün 

uygulamalarda bu sistem birbirinden ayrılmış olduğundan bu tasarıda da 

sözleşme ile ilgili bölümler bu yasadan çıkarılmıştır. Yani sözleşme 

imzalandıktan sonra ayrı bir yasa devreye girmektedir ve bu kanunun adı ise 

“Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu” dur. 

8. Bunun dısında bütün dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde kamu alımlarını 

denetleyen, gözetleyen, mevzuatını hazırlayan bir kurum vardır. Ülkemizde de 

böyle bir Kamu ihale Kurumunun kurulmuştur. Bu kurum mali ve idari açıdan 

özerk olacaktır. Bu kurumdan istenenler şikayetlerin incelenmesidir. Bu kanuna 

tabi idarelerin ve yüklenicilerin şikayetlerine bu kurum muhatap olacaktır. 

[3,4,15,23,] 

2.2.2  Ġhale öncesi proje yönetimi ve inĢaat mühendisinin müteahhit adına 

teklif hazırlama aĢamasındaki rolü 

Görüldüğü gibi yasanın hazırlanması aşamasında amaçlanan hedefler uygulamaya 

geçilirken özellikle proje yönetimi konusunun önemi vurgulanmaktadır. Proje 

yönetiminde de zaten zamanın, paranın, insan gücünün, malzemenin, makine 

teçhizatın ve diğer kaynakların en uygun şekilde bir araya getirilmesi ve amaç 

doğrultusunda yönetilmesi gerekmektedir. 

İstatistikler, proje öncesi fizibilite çalışmalarının toplam proje maliyetinin sadece % 5 

ine karşılık geldiğini ancak buna karşılık işin sonucuna % 65 oranında yansıdığını 

kanıtlamıştır. Ayrıca, proje tasarım çalışmalarının da toplam proje maliyetinin sadece     

% 15 ine karşılık geldiği ama bu % 15 inde proje sonucuna etkisinin % 30 olduğu da 

ispatlanmıştır. Yani proje sonucuna % 95 oranında etki eden proje öncesi mühendislik 

çalışmalarının toplam proje maliyetine oranı yalnızca % 20 dir. Bu koşullar altında 

inşaat mühendisinin proje planlama, maliyet analizi ve fizibilite çalışmalarına vermesi 

gereken önem ve ayırması gereken zaman kaçınılmaz olarak artmak zorundadır. [9] 
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Proje yönetimi aşama aşama değerlendirildiğinde, fizibilite,  proje ve hazırlık 

safhasında  yani bir diğer adıyla ihale öncesi proje yönetimi konusunda müteahhit 

açısından teklif hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar şöyle özetlenebilir; 

 Teknik Şartname ve İhale Şartnamelerinin incelenmesi 

 Fizibilite çalışmaları 

 Projelerin incelenmesi ve hazırlanması 

 Metraj çalışmaları 

 Birim fiyatlar ve rayiçlerin oluşturulması 

 İmalat analizlerinin hazırlanması 

 İş programı ve ön bütçe hazırlanması 

 Yeterlilik kriterlerine göre en uygun teklifin hazırlanması 

İstekliler açısından teklif hazırlama aşamasının en kritik ve en dikkat gerektirecek 

bölümü yeterlilik kriterlerine uygun şekilde müteahhitlerin hazırlayacakları teklif 

dosyalarıdır. Teklifler,  Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen standart formlara 

göre oluşturulmalı ve hatasız bir teklif dosyası hazırlanmalıdır. Bu koşullar yerine 

getirilmediği takdirde ne kadar başarılı bir ihale öncesi proje yönetimi süreci sağlanırsa 

sağlansın teklif geçersiz olacak ve kaynakların boşa kullanılması kaçınılmaz olacaktır.  

Temelde mühendislik nosyonu olarak fazla bir birikim gerektirmeyen teklif dosyası 

hazırlama prosedürleri, hata yapılması durumunda  teklifi geçersiz kılması sebebiyle 

belki de istenenden de fazla önem gerektirmektedir. Yukarıda maddelenen 

çalışmalara harcanacak kaynakların bu sebepten boşa harcanması veya hatalı dosya 

hazırlanması yüzünden hem işveren hem de yüklenici açısından fayda sağlayacak 

olan işlerin gerçekleştirilememesi kuşkusuz her iki taraf için, özellikle de ülkemiz 

ekonomisi için telafi edilemez  zararlardır.  

2.2.3  4734 Sayılı Yeni Ġhale Kanununun Zorunlu Kıldığı Standart Formların 

Hazırlanmasında Uygulamada Görülen Hataların Ġrdelenmesi 

Söz konusu teklif dosyası hazırlanmasında karşılaşılan hatalara verilecek çok sayıda 

örnek mevcuttur. Yapılan bu hatalar incelendiğinde; 
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2.2.3.1 Teklif mektubunda karşılaşılan hatalar; 

 Teklif süresinin yazılmaması ya da yanlış yazılması 

 Teklifin para biriminin yazılmaması ya da yanlış yazılması 

 İşin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Standart formdaki matbu metinlerin hatalı ya da eksik yazılması 

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri 

 Damga pulu eksikliği 

 Firma bilgilerinin yanlış ya da eksik yazılması 

 Teklif eki olan teklif fiyat cetvellerinde ve analizlerde hesaplama hatası, yazım 

hatası ya da eksikliği yapılması 

2.2.3.2 İhale dışı bırakılma ile ilgili  taahhütnamede karşılaşılan hatalar; 

 İşin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Standart formdaki matbu metinlerin hatalı ya da eksik yazılması 

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri 

 Damga pulu eksikliği 

2.2.3.3 Biten, devam eden, yönetilen ve denetlenen işler ile ilgili belgelerde  

karşılaşılan hatalar; 

 İşin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Standart formdaki matbu metinlerin hatalı ya da eksik yazılması 

 Belge miktarının veya talep edilen kriterlerin yeterlilik kriterlerini kapsamaması 
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 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri 

 Damga pulu eksikliği 

2.2.3.4 Ciro tabloları ve mali durum bildiriminde karşılaşılan hatalar; 

 İşin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Standart formdaki matbu metinlerin hatalı ya da eksik yazılması 

 Yeterlilik kriterlerini karşılanamadığı halde dikkatten kaçarak ya da bilmeyerek 

teklife eklenen ve elenmeye sebep olan mali durum ve ciro bilgileri  

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri 

2.2.3.5 Verilen yapı araçları ve personel ile ilgili belgelerde karşılaşılan hatalar; 

 İşin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Eklenecek listenin eksik ya da yanlış olması ve bu yüzden yeterlilik kriterlerinin 

sağlanamaması 

 Yapı araçları bildirisinde yanlış araçların listelenmesi 

 Yapı araçları bildirisinde sahip olarak tanımlanan araçlarla ilgili belgeleri 

(amortisman defteri, fatura vs..) eklenmemesi 

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri 

 Teknik personel ile ilgili özgeçmişlerde yapılan yanlışlar 

 Personel ile ilgili tecrübe kriterlerinin karşılanamaması 

 Anahtar personeli şirkete çalıştığını gösteren belgelerde eksiklik 

 Damga pulu eksikliği 
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2.2.3.6 Firma tanıtım bilgilerinde ve adres beyanında karşılaşılan hatalar; 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Firmanın bilgilerinin yanlış ya da eksik girilmesi 

 Tebligat adresi beyanında firmanın ya da adresin yanlış girilmesi 

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri  

 Damga pulu eksikliği 

2.2.3.7 Ortaklık beyanında karşılaşılan hatalar; 

 Ortaklardan birinin ya da birkaçının bilgilerinin eksik ya da yanlış girilmesi 

 Damga pulu eksikliği 

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri  

 Standart formdaki matbu metinlerin hatalı ya da eksik yazılması 

2.2.3.8 Ön yeterlilik ihalelerinde başvuru mektubunda karşılaşılan hatalar; 

 İşin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Müteahhidin adının yanlış ya da eksik yazılması 

 Firma bilgilerinin yanlış ya da eksik girilmesi 

 Damga pulu eksikliği 

 İmza, tarih ve kaşe eksiklikleri  

 Standart formdaki matbu metinlerin hatalı ya da eksik yazılması 

2.2.3.9 İhale dosyası kapatılırken karşılaşılan hatalar; 

 Dosyanın dışının kaşelenmemesi veya imzalanmaması  

 İşin adı, müteahhit adı ve adresi, işverenin adı ve adresi bilgilerinin eksik olması 
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olarak özetlenebilir. Bu eksiklik veya hatalar yüzünden pek çok firmanın teklifleri 

geçersiz sayılmakta ya da tamamlatılabilir eksik evrak statüsünde olan eksiklikler için 

belli bir süre içerisinde hataların düzeltilmesi istenmektedir.  

Açıkça görüldüğü gibi dikkat edilmesi gereken çok fazla detay bulunmakta ve bir detay 

da yapılacak hata bütün teklifin geçersiz sayılmasına sebep olabilmektedir. 

Bunlara ilave olarak, Türkiye koşullarında ihale öncesi idarelerin isteklilere teklif 

vermek için ayırdığı süre kanunlarla belirlenmiş ve belirli eşik değerler için sabit 

tutulmuştur. Ancak bu sürelerin sadece proje planlama, maliyet analizi ve fizibilite 

çalışmaları için bile yeterli olmadığı hatta yakın zamanlı ihaleler söz konusu olduğu 

durumlarda firmaların teklif hazırlama departmanlarının fazla mesailerle bile verilen 

sürelerde amaçlanan çalışmaları yapamadığı görülmektedir. Bir de bu müfredatın 

üzerine çok katı bir teklif hazırlama prosedürü eklenince ihale öncesi proje 

yönetiminde istenilen seviyede verim alınamamaktadır. [9,13,14] 

Bu zor şartlar altında teklif hazırlayan inşaat mühendislerine yardımcı olacak, hataları 

en aza indirecek, standart formların doldurulmasında çabukluk ve güvenirlilik 

sağlayacak bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır.  

2.2.4. Ġhale dosyası hazırlamada bilgisayar kullanılması 

Günümüz bilgi işlem ve veri iletişimi teknolojileri, 2000’li yıllarda inşaat yönetimi 

kavramını ve araçlarını da tümüyle etkilemiş ve şekillendirmiştir. Bu nedenlerden 

dolayı, inşaat yönetimi kavramının da içerik ve nitelik bakımından içinde 

bulunduğumuz zaman dilimi ve teknoloji ile beraber değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Konu etraflıca incelendikten sonra ortaya çıkan durum için, bu çalışmanın 

devamında bir çözüm önerisi getirilecektir. Bu çözüm önerisi, mevcut durumdaki 

sıkıntıların giderilmesine, bilinmeyen noktaların aydınlatılmasına ve hedeflenen 

kalifiye bir ihale öncesi proje yönetimi çalışmasına olanak sağlayacağı gibi insandan 

kaynaklanan hataları en aza indirmek, istenen dokümanların en çabuk biçimde 

hazırlanmasını sağlamak, bir veri tabanı oluşturarak bilgileri depolamak ve bu 

veritabanından etkileşimli olarak veri alışverişi ve kontrolü sağlamak, insaat projesinin 

teklif hazırlama safhasında olusan veriyi ortak bir veri tabanında saklayarak bu 

safhadaki veriyi daha sonra da değerlendirecek bir program kullanmak 

hedeflenmiştir.  
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Bu amaç doğrultusunda Microsoft Access Programında kodlanmış ve ASP yazılımıyla 

server üzerinden de kullanılabilen bir İhale Hazırlama Programı geliştirilmiştir.  

 

2.2.5 Programın hazırlık safhaları  

Programın ön hazırlığında öncelikle, bu çalışmanın esasını oluşturan ihale öncesi 

proje yönetimi aşamasında inşaat mühendisine hedeflenen çalışmaları 

yapabilmesine olanak verecek zamanın sağlanması amaçlanmıştır. Teklif 

dosyasının hazırlanması için alternatif çözüm araştırılması düşüncesi ile ilk olarak 

ihtiyaç duyulan programın akış şeması oluşturulması gerekmektedir. Akış 

şemasının oluşturulmasında tez yazarının çalıştığı firmadaki deneyimleri, yeni ihale 

kanunu ve programın kullanılabilirliği kriterlerine ağırlık verilmiş ve uzun ve dikkatli 

bir araştırma sürecine girilmiştir. 

Bu süreçte sırasıyla; yeni ihale kanununun bir parçası olan KİK formları 

incelenmiştir. Aranılan çözüme ulaşılmasında sonuçlar yani doldurulmuş KİK 

formları  detaylı olarak analiz edilmiş ve girilen, işlenen, kullanılmayan ve programa 

hesaplatılacak olan tüm veriler raporlamıştır. Bu aşamada tümden gelim yöntemiyle 

nasıl bir program yapısı gerektiği ve veritabanında bilgilerin nasıl saklanacağı 

tasarlanmış, programın akış seması oluşturulmaya başlanmıştır.  

Elde edilen raporlar değerlendirilerek mevcut veri tabanlarından en uygun olan 

Access programı kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu aşamada programın kodlarının 

yazılması için aynı zamanda bir bilgisayar mühendisi olan yazılım uzmanına 

başvurulmuş ve software bilgilerinden yararlanılmıştır. Yapılan toplantı ile kullanıma 

yönelik olarak Access programının veritabanı olarak kullanılacağı bir yapı 

projelendirilmiştir.   

Kullanımda esnekliği ve verimliliği arttırmak için programın internet ve intranet 

üzerinden çalışabilecek etkileşimli bir program olması uygun bulunmuştur. Bunu 

sağlamak amacıyla ihtiyaçlar ve amaçlar doğrultusunda ortaya; Access programını 

veritabanı olarak kullanacak, ASP programında java script ve visualbasic script leri 

ile kodlanacak html üzerinde çalışan bir bilgisayar programı çıkmıştır.  

Kullanılacak software programları tespit edildikten sonra gerekli hardware, software 

ve kaynak araştırması yapılmıştır. Programlama aşamasında gerekecek ekipman 

ve kaynak temin edildikten sonra çalışmaya başlanmış ve uzun bir yazılım sürecine 

hazırlık yapılmıştır. 
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Kodların yazılması aşamasına başlamadan önce yapılan ön çalışma raporları ve 

program akış şeması doğrultusunda “user friendly” bir programlama mantığı 

geliştirilmiştir. Yazılım uzmanı konuya hakim inşaat mühendisi denetiminde veri 

girişi, veri işlenmesi ve rapor alınması aşamalarını programlamıştır. Çalışma 

sırasında oluşan sorunlarda ve yetersizliklerde yazılım uzmanı ve inşaat mühendisi 

kendi ihtisas alanları ile ilgili çözüm önerileri getirerek programı geliştirmişlerdir. 

Sonuçta, uzun bir planlama sonrası hazırlanan akış şeması sayesinde hem access 

programının işleyiş mantığına uyan hem de teklif dosyası hazırlama süresini en aza 

indiren aynı zamanda da bilgileri depolarken ve geri çağırırken en kolay kullanımı 

sunan bir program hazırlamıştır.  

Bahsedilen programın algoritması bir sonraki bölümde detaylandırılarak 

incelenecektir.  
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3.  İHALE HAZIRLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMININ İNCELENMESİ 

3.1 Teklif Hazırlama  Programının Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL ALGORİTMA 1 
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3.1 Teklif Hazırlama  Programının Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL ALGORİTMA 2 
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Access veri tabanı üzerinde çalışan teklif hazırlama programının veri depolama kurgusu 

“Şirket Bilgileri” ve “İhale Bilgileri” üzerinden denetlenir. Access bir veritabanı programı 

olduğu için girilen bilgiler anında save edilir ve database de saklanır. Temel olarak 

program sistemde kayıtlı bilgilerin seçilmesi, sisteme yeni bilgilerin eklenmesi ve 

mevcut bilgilerin değiştirilmesi yani güncellenmesi işlemleri ile kontrol edilir. Bunun 

yanısıra yeni ihale kanununun getirdiği yeni yeterlilik koşullarınında sistemdeki mevcut 

bilgilere dayanılarak kontrol edilmesi ve kullanıcıya bildirilmesi teklif hazırlama 

programına eklenen özelliklerdir. 

3.2 Teklif hazırlama programının algoritmasının detaylı analizi  

Şekilde görülen akış şeması programın izlediği mantık sırasını göstermektedir. Bu 

şekildeki bir gösterimde eksik kalan bilgilerin detaylandırılması ve analizi ile sistemin 

çalışma prensiperi adım adım açıklanacaktır. Bunun için her işlem kutusuna bir işlem 

kodu atanmıştır. Bu işlem kodları altında sistemi oluşturan herbir işlemin analizi 

yapılacaktır. Akış diyagramından hangi adımların bilgi girişi, hangi adımların sorgulama 

hangi adımların ise işlem yapmak için kullanıldığı rahatlıkla görülmektedir. 

1. Aşama: Programa Giriş  

Teklif hazırlama programı windows explorer üzerinden çalışmaktadır. Daha önce 

tanımlanan adres bilgisinden program çalıştırılarak işletime geçilir. Program explorer 

penceresinden çalıştığı ve ekranda görülen butonlar ile kontrol edildiği için hem 

anlaşılması hem de kullanımı kolay bir programdır. Adımları sırayla; 

Adım: 1.1 Programın başlatılması 

Tanımlanan adresten explorer üzerinden program başlatılır. Proram bir snraki adımın 

seçilmesi ile lineer olarak ilerlediği gibi program içinde gezinmek için explorer 

özelliklerinden de yararlanılabilir ve bu kullanımda kolaylık ve hız kazandırır. 

Adım: 1.2 programın kullanım şeklinin seçimi sorgulaması 

Program, her seviyede kullanıcının rahatlıkla kullanabilmesi için 2 ayrı düzende 

işlemektedir. Bu işlem basamağında kullanıcı programı çalıştırmak istediği tipi 

seçmektedir. Seçim manuel ya da otomatik olarak programın kullanılması esasına 

dayanır.  

Otomatik olarak programın kullanılması komutu seçildiğinde işlem adımları akış 

şemasında gösterildiği sırayla uygulanır ve adım atlama ihtimali ortadan kalkar. Bu 
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seçenek programın kullanımı konusunda tecrübeli olmayan kullanıcılar için hazırlanmış 

ve her adım tek tek incelenerek hiç bir bilginin atlanmadan sisteme girilmesi 

sağlanmıştır. 

Manuel olarak programın kullanılması komutu ise tecrübeli ve akış şemasına aşina 

kullanıcılar için daha hızlı bir kullanım sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Bu seçenekte 

kullanıcı istediği işlem adımına atlayabilmekte ve sistemde sadece gerekli gördüğü 

adımları çözerek zaman kazanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bilgi 

girişi tamamen kullanıcının insiyatifinde olduğu için eksik bilgi girişi veya 

güncellenmemiş bilgilerle teklif dosyasının hazırlanmasının önüne geçmektir. Bu da 

ancak program kullanımında belli bir tecrübe kazandıktan sonra olacaktır. 

2. Aşama: Teklif Hazırlayanın (Yüklenici, Müteahhit) Bilgilerinin Sisteme Girilmesi 

Bu aşamada kullanıcı şirket bilgilerini veritabanına girebilir, mevcut bilgileri 

güncelleyebilir ve yeni bir şirket tanımlayarak teklif dosyasını bu bilgilere uygun olarak 

hazırlatabilir. Adımları sırayla; 

Adım: 2.1 Şirket bilgileri ile ilgili bilgi girişi yapılacak mı sorgulaması 

Eğer sistemde bulunan bilgiler doğru ise kullanıcı bu aşamada şirket bilgileri 

aşamasından çıkabilir ve bir sonraki aşamaya yani 3. aşamaya geçebilir. Eğer yeni 

bilgiler sisteme girilecekse veya mevcut bilgiler güncellenecekse bir sonraki adıma 

geçilir ve veritabanına bilgi girişi ile ilgili tablolara ulaşılır 

Adım: 2.2 Yeni bir şirket mi kurulacak sorgulaması 

Kullanıcı bu adımda şirket ile ilgili girilecek bilgilerin yeni bir şirket tanımlamak için mi 

yoksa veritabanında bulunan bilgilerin güncellenmesi için mi uygulanacağına karar 

verir. Verilen bu karar sonucunda farklı bilgi girişi pencereleri açılacağı için amaca 

uygun doğru seçimlerin yapılması esastır. 

Adım: 2.3 Mevcut şirket seçimi 

Programa sahip firmaların yapacağı ortak girişimlerinde bu program ile teklif 

dosyalarının hazırlanmasını sağlayabilmek için mevcut şirket bilgilerinin güncellenmesi 

adımından sonra bilgileri güncellenecek firmanın seçimi önem kazanmaktadır. Burada 

dikkat edilecek husus ihaleye girecek olan firmanın bilgilerinin olduğu tablonun 

çağırılabilmesi için şirket seçiminin doğru yapılmasıdır. Mevcut şirket daha önce veri 
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tabanına eklenmiş olan şirketler arasından seçilir ve program seçilen şirketin bilgilerinin 

güncellenmesi için hazırlanmış olan tabloları kullanıcı için explorer sayfasına getirir. 

Adım: 2.4 Şirket bilgileri güncellenmesi 

Program seçilen adım doğrultusunda kullanıcının teklif verecek firmaya ait yeni ihale 

kanunu uyarınca istenilebilecek tüm bilgileri veritabanına girdiği ve düzeltebildiği yani 

güncelleyebildiği bir sayfayı kullanıcıya sunar. Bu sayfadan ve bu sayfanın butonlarla 

bağlı olduğu alt sayfalardan (bknz. Şekil 3.7.6) şirket ile ilgili;  

 Bitirilen işler 

 Bitirilen özel işler 

 Yönetilen işler 

 Denetlenen işler 

 Devam eden işler 

 Devir veya fesih olmuş işler 

 Şirket ortakları ile ilgili bilgiler 

 Personel bilgileri 

 Ciro bilgileri 

 Yapı araçları ile ilgili bilgiler 

 Mali durum bildirimi 

 Şirketin adı, adresi, telefon ve faks bilgileri, email adresi ve web sitesi 

 Yetkili kişinin adı, adresi, telefon ve faks bilgileri, email adresi  

 Vergi dairesi ve numarası ile ilgili bilgiler 

 Şirketin kuruluş yeri ile ilgili bilgiler 

 Şirketin tescil bilgileri 

düzelt komutu ile güncellenerek istenilen değişiklikler yapılır. 

Adım: 2.5 Yeni şirket bilgileri girilmesi 

Veritabanında bulunmayan bir şirketin sisteme eklenmesi için kullanılacak olan bu 

adımda tam olarak kullanıcının karşına çıkan menü 2.4 adımında olduğu gibi şirket 
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bilgileri tablosudur. Buradaki en önemli fark daha önce veri girişi yapılmadığı için gelen 

tablolarda bilgi bulunmamaktadır ve düzelt komutunu kullanmak yerine herbir bilgiyi ilk 

baştan sisteme girmek gereklidir.  

Bilgiler sisteme bir kere girildiği zaman bir daha düzeltme dışında veri girişi yapılması 

gerekmediği için sistem kulanıcıya kolaylık sağlamaktadır fakat ilk veri girişi ve 

güncellemeler yapılırken doğru bilgilerin sisteme girilmesi esastır. 

3. Aşama: Teklif Verilecek İhale Bilgilerinin Girilmesi 

Kullanıcı bu aşamaya şirket bilgilerini ilk baştan girerek, güncelleyerek ya da mevcut 

durumda hiçbir değişiklik yapmadan gelir. Bu aşamada artık ihaleye teklif verecek 

firmanın (şirketin) bilgileri tamamlanmış ve ihale ile ilgili bilgiler sisteme girilmeye hazır 

hale gelmiştir. Adımları sırayla; 

Adım: 3.1 İhale bilgileri ile ilgili bilgi girişi yapılacak mı sorgulaması 

Bu aşamada kullanıcı sistemde daha önceden giriş yaptığı veya bir başka kullanıcı 

tarafından girilen ihale bilgilerinde bir güncelleme, ekleme yapmak veya yeni bir ihale ile 

ilgili bilgileri ilk baştan itibaren sisteme girmek için karar verir. Eğer ihale bilgileri ile ilgili 

herhangi bir işlem yapılmayacaksa bir sonraki aşama olan 4. aşamaya geçilebilir. Bu 

aşama ile ilgili işlem yapılması isteniyorsa şirket bilgileri girişinin yapıldığı 2. aşamada 

uygulanan mantıkla sorgulamalar sürer. 

Adım: 3.2 Yeni bir ihale bilgisi mi girilecek sorgulaması 

Kullanıcı bu adımda ihale ile ilgili girilecek bilgilerin yeni bir ihale tanımlamak için mi 

yoksa veritabanında bulunan bilgilerin güncellenmesi için mi uygulanacağına karar 

verir. Verilen bu karar sonucunda farklı bilgi girişi pencereleri açılacağı için amaca 

uygun doğru seçimlerin yapılması esastır. 

Adım: 3.3 Yeni ihale bilgileri girilmesi 

Program seçilen adım doğrultusunda kullanıcının teklif verilecek ihaleye ait yeni ihale 

kanunu uyarınca istenilebilecek tüm bilgileri veritabanına girdiği ve düzeltebildiği yani 

güncelleyebildiği bir sayfayı kullanıcıya sunar. Bu sayfadan ve bu sayfanın butonlarla 

bağlı olduğu alt sayfalardan (bknz. Şekil 3.7.12) ihale ile ilgili;  

 İhale usulü 

 İhalenin no, isim, tarih, teminat, süre bilgileri 
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 İhaleyi çıkaran idare ile ilgili bilgiler 

 İhaleye verilecek teklif bedeli 

 Banka bilgileri 

 Anahtar personel seçimi 

 Yapı araçları seçimi 

ekle komutu kullanılarak veritabanına girilir. Ayrıca 3. aşamanın ana sayfasında 4. ve 5. 

aşamalar için link butonları vardır ve 3. aşama tamamlandığı zaman sırayla diğer 

aşamalarada buradan ulaşılır. 

Adım: 3.4 Güncellenecek ihale seçimi 

kullanıcılar farklı zamanlarda programa giriş yapabilirler. Böylece zamanın etkin 

kullanılması sağlanır. İşe ara verilebildiği ve başka kullanıcılar tarafından da bilgi girişi 

yapılabildiği için ihale güncelleme adımı önem kazanmaktadır. Bu adımda daha 

önceden sisteme giriş yapılmış ihale bilgileri çağırılır ve güncellemeler yapılır. Burada 

dikkat edilecek husus girilecek olan ihalenin bilgilerinin doğru olarak çağırılmasıdır. 

Adım: 3.5 İhale bilgileri güncellenmesi 

Veritabanında bulunan ve güncellenecek olan bir ihalenin yeni bilgilerinin sisteme 

eklenmesi için kullanılacak olan bu adımda tam olarak kullanıcının karşına çıkan menü 

3.3 adımında olduğu gibi ihale bilgileri tablosudur. Buradaki en önemli fark daha önce 

veri girişi yapıldığı için gelen tablolarda bilgi bulunmaktadır ve düzelt komutunu 

kullanarak sisteme girmek yeterlidir.  

Bilgiler sisteme bir kere girildiği zaman bir daha düzeltme dışında veri girişi yapılması 

gerekmediği için sistem kulanıcıya kolaylık sağlamaktadır fakat ilk veri girişi ve 

güncellemeler yapılırken doğru bilgilerin sisteme girilmesi esastır. 

4. Aşama: Yeterlilik Kriterlerinin İncelemesi 

Bu aşamaya gelindiğinde kullanıcının şirket ve ihale bilgilerini sisteme girmiş olması 

tavsiye edilir.  Bu aşamaya ihale bilgileri sayfasından ulaşan kullanıcı, şimdi ihaleye 

katılabilme kriterlerinden olan yeterlilik kriterlerine göre firmasını inceleyebilir ve 

sonuçlara göre karar alarak ihaleye verilecek teklifi oluşturur. Adımları sırayla; 
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Adım: 4.1 İhale bilgilerinden çağırılan yeterlilik kriterleri hesabı 

Kullanıcı bu adıma ihale bilgileri tablosundaki ilgili buton ile ulaşır. Burada yeni ihale 

kanunu kriterleri çerçevesinde istenilen minimum yeterlilikler sisteme ihale bilgileri 

altında girilir ve bu bilgiler girildikten sonra firmanın bu ihale için yeterli olup olmadığı 

hesaplanır. Sonuçlar aynı tabloda işlem yapıldığında kullanıcıya sunulur böylece 

karşılaştırmalı bir inceleme olanağı sağlanır.  

Adım: 4.2 Yeterlilik kriterleri sağlanabiliyor mu sorgulaması 

Eğer kriterler sağlanamıyorsa kullanıcı uyarılır, sağlanıyorsa şirket yeterlidir ve bir 

sonraki aşamaya geçilir. 

5. Aşama: Raporların Alınması 

Bu aşamaya gelindiğinde şirket ve ihale bilgileri tam olarak sisteme girilmiş olmalıdır. 

Kullanıcı yeterlilik hesaplamalarını kontrol ettikten sonra bu işlem sayfasından ihale 

teklif dosyasına girecek tüm evrakların raporlarını görüntüleyebilir ve çıktılarını alabilir.  

Bu aşamadan sonra kullanıcı isterse sistemden çıkabilir ya da istediği adıma giderek 

gerekli gördüğü çalışmaları gerçekleştirebilir. 

Bütün aşamaları teorik olarak incelenen ihale teklif hazırlama programı bir uygulama ile 

örneklendirilecektir. 
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3.3. Access Programı hakkında 

3.3.1. Microsoft Office Veritabanı Yönetimi Programı 

Access 2003, profesyonel uygulama geliştiriciler için yeterince kapsamlı, yeni 

kullanıcılar için ise öğrenmesi kolay, güçlü araçlar sunmaktadır. Artık firmalarda herkes 

bilgiyi düzenleme, bilgiye erişim ve bilginin paylaşılması süreçlerini hiç olmadığı kadar 

kolaylaştıran güçlü veritabanı çözümleri oluşturabilir ve kullanabilir. 

 

 

Şekil 3.3.1 Access programının görünümü 

 

 

 

 

 



 77 

3.3.2. Birden çok kaynaktan bilgiye erişim ve bilgi kullanımı 

Farklı biçim ve programlardaki bilgileri kullanılabilir. Üstelik bu istenilen herhangibir 

arayüzden yapılabilir. 

 Farklı veri kaynaklarının birleştirilmesine olanak sağlar. Access 2003, Extensible 

Markup Language (XML), OLE, Open Database Connectivity (ODBC) ve Microsoft 

Windows(r) SharePoint™ Services gibi farklı veri biçimlerini desteklemektedir. 

 İş sistemleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Access 2003 formları, raporları 

ve veri erişim sayfalarından bir kerede birden fazla veritabanına erişmek için tablo 

bağlantıları oluşturulur. Diğer Access veritabanlarından, Microsoft Excel elektronik 

tablolarından, ODBC veri kaynaklarından, Microsoft SQL Server™ 

veritabanlarından ve diğer veri kaynaklarında bulunan tablolara bağlantı da 

oluşturulabilir. 

 Access 2003, formlara tutarlı bir görünüm kazandırmak üzere Microsoft Windows 

XP'nin temalarını desteklemektedir. 

 Belirli bir veritabanı nesnesine dayalı tabloları, sorguları, formları veya raporları 

hızla bulmayı sağlar. 

 Hataları ortadan kaldırır. Yeni hata denetleme özelliği form ve raporlardaki sıkça 

rastlanan hataları işaretlemekte, test ve hata giderme süreçlerini hızlandırmaktadır. 

Hatalar işaretlendikten sonra hataları düzeltme olanağı sunulmakta, böylece daha 

kısa zamanda daha doğru formlar ve raporlar oluşturmanız sağlanmaktadır. 

 Özellikleri otomatik olarak güncelleştirir. Bir tablodaki alan özelliğini değiştirdiğinizde 

bu tabloya bağlı denetimler içeren tüm rapor veya formlar otomatik olarak 

güncelleştirilecektir. 

 Bilgiler güçlü yöntemlerle analiz edilir. Microsoft PivotTable® veya Microsoft 

PivotChart® görüntüsü veya elektronik tablo oluşturmak için denetimleri Access 

formunun üzerinden gerçekleştirilebilir. 

 Bilgiler kolayca yedeklenir. Access 2003'te çalışılan veritabanının kopyasını başka 

bir konuma kaydedilebilir. [24,25,28] 

3.3.3. Bilgi paylaşımında güvenlik 

Access'in önceki sürümlerinde kaydedebileceğiniz ve açabileceğiniz form ve raporlar 

tasarlanabilir. Bu şekilde bilgiler kolayca paylaşılabilir. 
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 Verileri içeri ve dışarı aktarmak ve Windows SharePoint Services sitelerinde 

listelere bağlantılar oluşturmak mümkümdür; bu şekilde bu verilere ulaşım sağlanır. 

 Web üzerinde form ve raporları yayımlamak ve veritabanındaki verileri 

görüntülemek, güncelleştirmek ve bu verilerle çalışmak için bilgileri bir kayıt kaynağı 

ile bağlantılı hale getirmek mümkündür. 

Access 2003, yeni veritabanları için varsayılan dosya biçimi olarak Access 2000'i 

kullanmaktadır. Access version 2002 ve Access 2000 aynı veritabanını kullanabildiği ve 

aynı veritabanı üzerinde değişiklik yapabildiğinden firmalar mevcuttur. Access 

kullanıcılarının ve çözümlerinin durumunu korurken Access2003'e geçebilirler. 

Access geliştiricilere Web tabanlı veriye bağlı çözümler oluşturma ve özelleştirmeye 

yönelik bir araç sağlar. Access, geliştiricilerin SQL Server veritabanlarında depolanmış 

kuruluş verilerine çabucak erişmelerine olanak tanır ve bu verilerin güncelleştirilmiş Veri 

Erişim Sayfa Tasarımcısı üzerinden çabucak ve kolaylıkla Web’e postalanmasını 

sağlar. Web üzerinde sergilendikten sonra, birçok kullanıcı verileri görüntüleyebilir ve 

Microsoft Data Engine’i (MSDE) kullanarak çevrimdışı yararlanabilirler. [24-28] 

3.4. ASP programı hakkında 

ASP (Active Server Pages) dinamik web sayfaları hazırlamak için Microsoft tarafından 

geliştirilmiş bir teknik, uygulanan bir teknolojidir. İlgili script dillerinden biri seçilerek 

(vbscript ;jscript vb) oluşturulan sayfaların (.ASP) bir uygulama programı vasıtası ile 

yorumlanması ve HTML çıktısı üretmesi ile sonuçlanan bir işlemler bütünüdür. İlk 

versiyonu 1996 yılında Microsoft tarafından IIS 3.0 ( Internet Information Server ) 

üzerinde çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Kullanıcı herhangi bir browser (iexplorer, ,netscape, konqueror vb) vasıtası ile ilgili 

siteye bağlandığında ki bu kullanıcının browser hanesine ilgili adresi yazması ve enter'a 

basması ile gerçekleşir, ulaşmak istediği dosya istekte bulunan ve bu hizmeti sunan 

uygulama programı tarafından (web server) kullanıcıya gönderilir. Ancak bu durum html 

ve htm uzantılı dosyalar için böyle iken kullanıcı .ASP uzantılı bir dosyaya istekde 

bulunduğunda uygulama yazılımı ( web server) istenilen bu dosyayı önce yorumlar ve 

bu işlemin sonucunda üretilen standard html kodları kullanıcıya gönderilir. 
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ASP'nin gücü iki temel noktaya dayanır; 

 Sonuç olarak kullanıcıya iletilecek html dosyası kullanıcı istekte bulunana kadar 

oluşturulmaz. 

 Kullanılan browser tipi yazılan ASP dosyaları için önemli değildir. Çünkü yorumlanan 

ASP dosyaları standart html output ( çıktı ) üretirler. 

3.4.1 Web Server 

Web, internet üzerinde yer alan grafiksel bir servistir. Hazırlanan içeriklerin ( grafik, 

yazı, ses, animasyon, görüntü vb ) dünya üzerinde yer alan tüm kullanıcılara iletilmesi 

ve kullanıcıların bu dosyalara ulaşabilmesi için internete bağlı bir bilgisayar üzerinde 

çalışan uygulama yazılımını web server olarak tanımlanabilir. Web server programları 

kuruldukları işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Sözgelimi web server olarak 

unix işletim sistemini kullanan bilgisayarlar Apachi (Apachinin NT de çalışan sürümleri 

de vardır) kullanırken windows işletim sistemini (server) kullanan bilgisayarlar ise web 

server programı olarak IIS (Internet Information Server ) kullanabilir. 

3.4.2. Statik Sayfa 

Statik sayfa onu oluşturan kişinin bu sayfanın içeriğini bitirdiği tamamladığı ve 

kullanıcıların bu sayfaya her uğradıklarında aynı içeriği gördüğü sayfalardır. İçeriklerinin 

değişmesi için yeniden tasarlanılmaları gereklidir. Bu zaman ve iş gücü kaybına yol 

açan bir etkendir. 

3.4.3. Dinamik Sayfa 

İçeriği tamamı ile önceden belirlenmiş bazı kriterlere bağlı olarak değişen sayfaları 

dinamik sayfalar olarak adlandırabiliriz. Bu değişiklik sayfanın aldığı bazı girdilere göre 

olabilir. 

Dinamik Sayfalar; 

 Programmer veya Web Admin (webmaster) bazı komut dosyalarını da içeren bir 

dosya (ASP) hazırlar ve .ASP uzantılı bir dosya olarak kayıt eder. 

 Tasarlanan dosya Web Server' a yayınlanmak üzere yerleştirilir. 

 Kullanıcı browserının adres kısmına bu sayfaya ulaşmak için gerek adresi yazar. 

 Bu isteğe karşı Web Server komutları içeren ilgili dosyayı bulur. 

 Web Server bu komutlar dizisini işleyerek HTML output ( çıktı ) üretir. 
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 Web Server oluşturulan bu HTML çıktıyı istekte bulunan browser' a gönderir. 

 Browser gönderilen bu HTML dosyasını işler ve ekranda gösterir. 

ASP dosyalarını oluşturabilmek ve çalıştırabilmek için ihtiyacımız olacak araçlar: 

 ASP Sayfaları hazırlayabilmek için bir text editörü, bu notepad olabilir fakat daha 

rahat kullanım kolaylıkları olan ( Visual Interdev, Home Site vb ) editörlerde mevcuttur. 

 Hazırlanan Web Sayfalarını yorumlamak için kullanılacak Web Server yazılımı. 

 Sayfaları test etmek amaçlı kullanılacak herhangi bir Browser. [24-28] 

3.5 Access ve ASP Programlarının Seçilmesindeki Nedenler ve Bu Programların 

Avantajları 

Veritabanı bilgilerin saklandığı bir kaynaktır. Çeşitli veri tabanları bulunmaktadır. 

Bunlardan örnek verecek olursak en çok yaygın olanları MSSQL, MYSQL ve Access 

veritabanlarıdır. Bu çalışmada Access Veritabanı tercih edilmiştir. Access Veritabanının 

tercih edilmesinde dikkate alınan değerlendirme kriterleri tüm mühedislik çalışmalarının 

da temelini oluşturan uygulanabilirliği, işlevselliği ve istenilen çözümü sağlayan 

optimum çözüm olmasıdır.   

Access  Veritabanının Tercih Edilmesindeki Kriterler: 

a. Access veritabanının tercih edilme sebebi kullanımının daha basit olması ve her 

ASP bulunan host tarafından desteklenmesidir. Diğer programlar ele alındığında 

örneğin; MSSQL de oldukça sağlam ve güvenilir bir veritabanıdır. Access veritabanının 

belirli bir veri tutma kapasitesi bulunurken MSSQL de sınırsız veri tutma olanağı 

sunmaktadır ama MSSQL’ i her ASP destekli host desteklememektedir. Eğer bir 

MSSQL destekli bir alan açtırırılırsa bunun için oldukça yüklü bir masraf yapılması 

gerekmektedir. Oysa access window office pro içinde standart olarak bulunduğu için 

ayrıca bir masraf gerektirmez.  

b. Access ihale bilgilerini veritabanında depolarken esneklik sağlar ve diğer bütün 

programlarla etkileşimli çalışabilme özelliği sayesinde amaca yönelik kullanımda en 

avantajlı çözümdür. Dünyada en yaygın olarak kullanılan veritabanı accesstir. 

c. Teklif hazırlama programının kullanıma yönelik en büyük avantajı, internet ve 

intranet üzerinden aynı anda birden çok kullanıcının sisteme girebilmesi ve etkileşimli 

olarak çalışabilmesidir. 
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d. Mevcut program veritabanında sakladığı bilgileri başka ihalelerde kullanmak üzere 

geri çağırabilmekte ve güncelleyebilmektedir. Firmalar, ihale teklif veritabanı 

oluşturmakla ve bu veritabanını analiz ederek ileriye dönük yeni ihaleler için 

projeksiyonlar yapmakla çok büyük kazançlar  sağlayacaklardır. 

e. Aynı anda birden çok kullanıcının sisteme girebilmesine olanak sağlayan bir 

programdır.  Veritabanında saklanabilecek bilgi kapasitesi sınırlıdır ve bu bilgi program 

kapasitesini  aşınca programın dengesiz çalışmaması için programı SQL server (MSN) 

veya ORACLE gibi daha gelişmiş özelliklere sahip veritabanları tiplerine geliştirme 

(upgrade) şansı bulunmaktadır. Bu geliştirme sırasında birebir yani data kaybı olmadan 

veri transferi gerçekleştirilebilmektedir. 

f. Program bütün bu özelliklere ilave olarak, 2.2. bölümünde detaylı olarak analiz 

edilen ihale öncesi proje yönetimi safhasında, teklif hazırlama departmanlarında görevli 

mühendislerin ihale kanununun müfredatına uygun olarak hazırlamak zorunda olduğu 

ihale teklif dosyalarının hazırlanması sürecinde, hata payını en aza indiren, daha hızlı 

şekilde ihale dosyası hazırlanmasına olanak sağlayan, ihale kanununu bilmeyen 

kullanıcılar için rehberlik yapan bir yapıda olması, çalışmanın, amacına uygun bir ihale 

hazırlama alternatif çözümü özelliği olduğunu ortaya koymaktadır. 
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3.6. Geliştirilen Access Programının Bir Örnek Üzerinde Uygulanması 

 

3.6.1 Access Programının Fonksiyonel İlişkiler Tablosu 

 

 

Şekil 3.6.1 Fonksiyonel İlişkiler Tablosu 
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3.6.2 Programın Kullanımının İncelenmesi Ve Arayüzler 

 

 

Şekil 3.6.2  Programın kullanım şeklinin seçildiği tablo 

 

Programın akış şeması sırayla temel arayüzlerin açıklanması ile anlatılacaktır. 

Program server üzerinden çalıştırıldığı zaman çıkan ilk menü kullanıcının programı 

otomatik bir şekilde veya manuel şekilde kullanması tercihini yaptığı arayüzdür. Burada 

otomatik seçeneği tüm adımları tek tek yaptırmakta, programa ve kanuna tam olarak 

hakim olamayan kullanıcıları hatasız kullanmaya ve her adımı tek tek yürütmeye 

yönlendirmektedir. 

Manuel seçeneği ise kanunu ve programı bilen kullanıcılar için arayüzler arasında geçiş 

yapılabilen daha esnek bir  kullanım sağlamaktadır. 
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Şekil 3.6.3  Veri girişi seçim tablosu 

 

Bu arayüzde programa veri girişi yapılacak konu başlığı seçilmektedir. 

Şirket menüsünde, şirket bilgileri girilerek veritabanında saklanır. İhale menüsünde ise 

seçilecek şirketin katılacağı ihale ile ilgili bilgiler girilir ve saklanır. 

Bu menülerden açılacak alt menülerde, şirket bölümü için şirketin değişmeyen bilgileri 

veritabanından çağırılmaktadır. Değişen bilgiler için düzelt komutu ile değiştirilerek 

güncellenir ve veritabanında saklanır. 

İhale bölümü ise şirkete ait bilgilerle etkileşimli olduğu için her şirketin kendi adı altında 

açılan ihalelere ulaşım hakkı vardır. 
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Şekil 3.6.4 Şirket seçim tablosu 

 

Bu arayüz, veritabanında bulunan şirket bilgilerini çağırmak ya da yeni bir şirket bilgisini 

veritabanına girmek için kullanılır. 

Mevcut bilgilerden birisi kullanılacaksa  istenilen isimin üzerine kliklenilerek ilgili şirket 

veritabanına ulaşılır. 

Eğer yeni bir şirket giriliyorsa bütün bilgileri baştan kayıt etmek için ekle butanunu 

basılarak şirket ekle menüsüne geçilir. 
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Şekil 3.6.5  Eklenecek şirketin türü seçim tablosu 

 

 

Bu menüde eklenmek istenen yeni şirketin tipi seçilecektir. Şirketlere ait bilgiler şirket 

tipine göre değişiklikler gösterdiği için, bu seçimin doğru yapılması ileride oluşabilecek 

hataların önüne geçer. 

Ortak girişim butonu, herhangi bir işe ortak girişim yaparak girecek şirketlerin 

oluşturacağı ortaklık yeni bir şirket kabul edileceği için eklenmiştir.  

 

 

 

 

 

 



 87 

 

Şekil 3.6.6  Şirket bilgileri ekleme formu 

Burada ortak girişim için bilgi girişi örnek olarak verilmiştir, gerçek ve tüzel kişi 

şirketleride ayrı arayüzlerle veritabanına girilmektedir. 
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Şekil 3.6.7 Şirket bilgileri ana tablosu 

 

Bu arayüzde seçilen şirketin bilgileri display edilir, istenirse düzelt butonu ile şirket 

bilgileri güncellenebilir. 

Şirkete ait bütün bilgiler bu tablodaki kısayollarla ulaşılan tablolardan girilir. Görüldüğü 

gibi çok detaylı bir şirket veritabanı oluşturulmuştur.  

Bu kısayolların belli başlı önemli olanları kısaca incelenecektir.  
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Şekil 3.6.8 İş Tecrübesi Bilgileri Tablosu 

 

Kısayolların ilki olan iş tecrübesi bilgileri tablosu, şirketin bütün işlerini gösteren bir 

tablodur.  Ayrı ayrı girilebilen iş bitirme, iş yönetme, iş denetleme ve devam eden işler 

bilgileri bu tablodan genel bir şekilde görülebildiği gibi filtreleme yapılarak sadece 

istenen kriterdeki işlerin görüntülenmesi sağlanabilmektedir.  

Bu tablo ile ilgili güncellemeler, sil ve ekle butonları ile gerçekleştirilmektedir. Aynı 

zamanda işin adına kliklendiği zaman işin bilgileri görüntülenmektedir. 

 

 

Şekil 3.6.9 İş ekleme formu 
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Şekil 3.6.10 Şirket ortakları bilgileri tablosu 

 

Burada şirket ortakları görüntülenmektedir. Şirketin oratkları ile ilgili bir değişiklik olduğu 

takdirde ekle ve sil menüleriyle tabloda güncelleme yapılabilmektedir. 

Ayrıca her ortağın özgeçmiş bilgileri de veritabanında saklanacağı için “CV GÖSTER” 

butonu ile şirket ortağının özgeçmiş bilgilerine ulaşılabilir ve bu bilgiler güncellenebilir. 

Program, her kişiyi veritabanına özgeçmişi ile kaydeder. Bu her kişinin bilgisine 

ulaşılabilme ve güncellenebilme desteği  ile birlikte şirket ile ilgili tüm kişilerin bir 

veritabanında saklanabilmesine olanak sağlar. 
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Şekil 3.6.11  Özgeçmiş bilgi formu 

 

Şirketteki her kişi için veritabanında tutulan özgeçmiş bilgi formularına bir örnek olarak 

personel bilgileri için kullanılan form gösterilmiştir. Bu form aynı zamanda eski standart 

KİK formuna göre düzenlenmiştir. Kişi ile ilgili yeni bilgi girişleri ve güncellemeler bu 

formdan yapılmaktadır. 

Şirket bilgileri tablosundaki kısayollardan ulaşılan bilgi işleme formlarının bazıları 

tanıtıldı ve kullanımı hakkında bilgi verildi. Bu aşamaya kadar ihaleye hazırlanacak bir 

şirketin tüm bilgileri girildi ve güncelleştirildi, bundan sonra bu şirketin gireceği ihale ile 

ilgili bilgiler veritabanına formlar ile kaydedilecektir. 
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Şekil 3.6.12 İhaleye girecek firmanın seçimi tablosu 

 

Şekil 3.6.13 Girilecek ihalenin bilgileri formu 
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Şekil 3.6.14 Seçilen ihale bilgileri tablosu 

 

Bu aşamaya kadar ihaleye girecek şirket ile ilgili bilgiler veritabanına girildi, şirketin 

gireceği ihale seçildi ya da yeni giriş yapıldı. Bu aşamada ihaleye özel olarak idarenin 

şirketten talep ettiği yeterlilik kriterleri ve şirket bilgileri veritabanına girilecektir. 

Bu tablodaki kısayollar herbiri başka bir kritere göre düzenlenmiş ihale yeterlilik 

hesaplamaları ve raporlarını hazırlayacak tablo veya formlara bağlıdır. 

İhale yeterlilik hesaplamaları iş bitirme miktarlarına ve ciro bilgilerine göre ihale 

şartnamesinde aranan koşullar için şirketin yeterli olup olmadığını kontrol eder. 

Banka seçimi, mali durum bildirimine esas olacak banka referans mektupları bilgilerinin 

girildiği ve veritabanına kaydedildiği menüdür. 

Anahtar personel ve yapı araçları seçimleri de şirket bilgilerindeki araçlar ve personel 

bilgilerinden istenen kriterlere uygun olanların seçilerek standart KİK formlarına rapor 

olarak işlenmesini  sağlar. 
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Şekil 3.6.15 İhale yeterlilik hesaplamaları 

 

Ciro ve iş deneyim tutarlarını ihale kriterleriyle karşılaştırır ve yeterlilik sağlanamaması 

durumunda kullanıcıyı uyarır.  

Ciro bilgileri yeterlilik sağlanan yıllar için ciro ortalamaları tablosuna işlenir. 
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Şekil 3.6.16  4734 Sayılı İhale Kanunu Uyarınca Zorunlu olarak Düzenlenecek Raporlar 

Tablosu 

 

Bu tablo bütün bilgiler girildikten sonra çıktı alınacak raporların, taahhütnamelerin ve 

beyanların son kez gözden geçirildiği ve printer a çıktı almak için yollandığı raporlama 

tablosu sayfasıdır. 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada, öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu incelenmiştir. Bu kanunun 

ihale sistemine getirdiği değişiklikler araştırılmış ve sebepleri ile ortaya konmuştur. Yeni 

ihale yasası rekabetçi, modern ve çağa uygun bir kanun olarak Avrupa Birliği 

mevzuatına ve Dünya Ticaret Örgütü şartlarına uyumlu bir yasa olarak düzenlenmiştir.    

Bu bağlamda, uyumlu olunması amaçlanan mevzuat ve şartlara göre büyük önem 

taşıyan ihale öncesi proje yönetiminde gereken çalışmaların yapılması, ihale 

kanununun esaslarından birisi. 

Önceden uygulanmakta olan kanunlarda ihale öncesi proje yönetimine gereken önemin 

verilmemesi, buna zorlayıcı hükümlerin kanunda yeterince bulunmamasından 

kaynaklanıyordu. Hatta hiçbir ön çalışma yapmadan, sadece fiyat kırarak alınan işler, 

zaman ilerledikçe kaynak israfına ve zaman yitirilmesine sebep veriyordu.  

Yeni kanunla getirilen hükümler, ihale öncesi proje yönetimi çalışmalarının belirli bir 

düzeyde yapılmasını amaçlamaktadır. Bu sayede, özellikle anahtar teslim götürü bedel 

işlerde isteklilerin çok detaylı önçalışma yapması ve tekliflerini buna göre vermesi 

kaçınılmaz olmuştur.  

Dünyada başarılı bir ihale sisteminin temel unsurlarının aşağıda belirtilen müteahhitlik 

çalışmalarından geçtiği bilinmektedir; 

 Teknik Şartname ve İhale Şartnamelerinin incelenmesi 

 Fizibilite çalışmaları 

 Projelerin incelenmesi ve hazırlanması 

 Metraj çalışmaları 

 Birim fiyatlar ve rayiçlerin oluşturulması 

 İmalat analizlerinin hazırlanması 

 İş programı ve ön bütçe hazırlanması 

 Yeterlilik kriterlerine göre en uygun teklifin hazırlanması 
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Bu çalışmalar, uzun yıllar uluslararası inşaat sektöründe kazanılan bilgi ve tecrübeyle, 

kanunlar ve şartnameler ile elde edilmiş bir anlayışın sonuçlarıdır. Bu anlayış, nisbeten 

“yetkin mühendislik” kavramı ile yeni ihale kanununda ifade edilmeye çalışılmıştır.  

Bu amaçla,  mühendislik çözümlerinden uzak, çağın getirdiği anlayışa ve mühendislik 

nosyonlarına aykırı, sadece kazanç hedefleyen teklif verme yaklaşımlarının yeni ihale 

kanunu ile tamamen uygulamadan kaldırılması hedeflenmiştir.  

Uygulamada, işlevselliği olmadığı geçmiş tecrübeler ile kanıtlanmış olan bu anlayış, 

yerini “yetkin mühendislik” kavramı etrafında şekillendirilecek, inşaatın tüm süreçlerini 

kapsayacak  bir inşaat uygulama bilim dalı olan yapı işletmesi disiplinine bırakmakla 

mümkün olacaktır.  

 

 

 

 

 

Şekil 4.1 İnşaat Süreçleri [20] 

 

 

PROBLEM 
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Yapı işletmesi disiplini şekilde özetlendiği gibi bir projenin talep edilmesinden deneyim 

ve istatistiklerin analiz edilerek değerlendirilmesine kadar olan süreçleri kapsar. Bu 

çalışmada ihale aşamasına kadar olan proje yönetimi aşaması irdelenmiş ve önemi 

ortaya konmuştur.    

Tüm bu faktörlere bağlı olarak teklif hazırlama mühendislerinin görevleri artmıştır. 

Fakat Türkiye koşullarında ihale öncesi idarelerin isteklilere teklif vermek için ayırdığı 

süre kanunlarla belirlenmiş ve belirli eşik değerler için sabit tutulmuştur. Ancak bu 

sürelerin sadece proje planlama, maliyet analizi ve fizibilite çalışmaları için bile yeterli 

olmadığı hatta yakın zamanlı ihaleler söz konusu olduğu durumlarda firmaların teklif 

hazırlama departmanlarının fazla mesailerle bile verilen sürelerde amaçlanan çalışmaları 

yapamadığı görülmektedir. Bir de bu müfredatın üzerine çok katı bir teklif hazırlama 

prosedürü eklenince ihale öncesi proje yönetiminde istenilen seviyede verim 

alınamamaktadır.  

Ayrıca bu müfredatta talep edilen içerik ve şekil bakımından elenme sebebi olan kriterlerin 

ihale teklifi hazırlanması aşamasında aşırı özen gerektirmesi aksi takdirde  teklifin 

geçersiz kalması durumu teklif hazırlayanların karşında önemli bir problemdir. 

İşte bu kısa sürede yapılması gereken bu kadar önemli ve yoğun çalışmalar için alternatif 

çözüm arayışları bir zorunlu olmaktadır.  

Bu çalışmada ortaya konulan ve detaylı bir şekilde analiz edilen çözüm, bir bilgisayar 

programı yardımıyla, ihale tekliflerinin hazırlanması ve standart KİK formlarının 

doldurulmasıdır.  

Çalışma ile elde edilen avantajları şunlardır; 

 Tekliflerin  değerlendirilmesinde çok katı kurallar söz konusudur ve bu kurallara 

uymamanın sonucu, teklifin geçersiz sayılması ve elenmesidir. Bu program ile 

insandan kaynaklanan hatalar en aza indirilerek standart formlar veritabanından 

çağırılan bilgilerle bilgisayar programınca hazırlanmaktadır 

 Yönetmelikler ve tebliğler ile sık sık değişikliklere uğrayan teklif hazırlama kriterleri, 

teklif hazırlayanlar için sürekli takip edilmesi gereken ve adaptasyon sorunlarına sebep 

olan en önemli hususlardır. Bu program, güncellenmelerin yapılan değşikliklere paralel 

olarak gerçekleştirilmesi şartıyla, bu adaptasyon problemini ortadan kaldırmaktadır. 
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Programın çalışma formatı, her türlü yeniliğe ve değişikliğe kolaylıkla adapte edilebilir 

mahyette olmasıdır. 

 Teklif hazırlama sürecinde veritabanından çağırılan bilgilerin kullanılması ve bu 

verilerin program aracılığı ile standart KİK formlarına aktarılması, teklif hazırlama 

mühendislerini formları dolduran kişiler olmaktan çıkartıp, formların doldurulmasını 

denetleyen kişiler pozisyonuna terfi ettirmiştir.  

 Teklif hazırlama sürecinde büyük bir zaman alan sekreterya işleri azaldığı için teklif 

hazırlama mühendisine, ihale öncesi proje yönetiminde hedeflenen çalışmaları olması 

gerektiği şekilde tamamlayarak mühendisliğin gerektirdiği çerçevede teklifler 

hazırlayabilmesi için zaman sağlar. 

 İnternet ve intranet üzerinden çalışabilen bu program birden fazla kullanıcının 

etkileşimli olarak aynı anda çalışabilmesini ve veri alışverişini gerçekleştirebilmesini 

sağlar. 

 Programın yatırım maliyeti benzerlerine göre düşüktür. İşletme maliyeti ise yazılım 

uzmanı gereksinmesi dışında yoktur. 

 Programın algoritması tüm ihale hazırlama şartnamelerine uyarlanabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Gerekli şablonların ve formların sisteme dahil edilmesi ile 

veritabanından çağırılacak bilgilerin istenen kriterler ve formatlarda raporlanması yani 

tüm şartnamelere uyumlu olunabilmesini sağlar. 

Tüm bu avantajlar değerlendirildiğinde varılan çözüm, mutlaka bir teklif hazırlama 

mühendisinin denetiminde yürütüldüğünde yeni ihale kanunu ile amaçlanan temel 

hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak niteliktedir.  

Bu program ihale teklifi hazırlama aşamasında bir araç olarak kullanılmalı, veri girişi ve 

raporlanması  teklif hazırlama mühendisi tarafından denetlenmeli, programın  esnek 

yapısı güncellenmelerin yönetmeliklere, tebliğlere ve kanun değişikliklerine paralel olarak 

gerçekleştirilmesiyle korunmalıdır. 
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