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YÖNETMELİK 

Kamu İhale Kurumundan: 

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Başlamış olan ihaleler 
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu 

yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik 
hükümlerine göre sonuçlandırılır.” 

 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit 

Sözleşmenin 42 ncimaddesinin 50 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“50 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların 

çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder. 
(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde 

düzenlenecektir: 
“42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde ................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra 
daireleri yetkilidir.” 

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 42.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 42.2 
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde 
metni bu çerçevede düzenlenecektir: 

“42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; 

42.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 
çözümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul 
yazılacaktır)’dır.. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın 
esasına Türk hukuku uygulanır. 

42.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

“42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;” 

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca 
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“42.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır). 
Tahkim dili …..…………’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın 
esasına ………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır. 

42.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer 
verilecektir: 

“42.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 



(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 
hükümlerine göre çözülecektir.  

42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu 
iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter 
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde 
hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde 
üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan 
birinin talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

42.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması istenilen 
ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim 
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı 
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde 
yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. 

42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit 

Sözleşmenin 37.1inci maddesinin 39 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“39 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların 

çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder. 
(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde 

düzenlenecektir: 
“37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde ................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra 
daireleri yetkilidir.” 

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 37.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 37.2 
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde 
metni bu çerçevede düzenlenecektir: 

“37.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; 

37.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 
çözümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul 
yazılacaktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına 
Türk hukuku uygulanır. 

37.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

“37.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;” 

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca 
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“37.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır). 
Tahkim dili …………..…’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın 
esasına ………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır. 

37.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 



b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer 
verilecektir: 

“37.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 
hükümlerine göre çözülecektir.  

37.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu 
iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter 
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde 
hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde 
üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan 
birinin talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

37.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması istenilen 
ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim 
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı 
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde 
yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. 

37.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit 

Sözleşmenin 32 ncimaddesinin 22 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“22 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların 

çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder. 
(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde 

düzenlenecektir: 
“32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde ................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra 
daireleri yetkilidir.” 

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 32.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 32.2 
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde 
metni bu çerçevede düzenlenecektir: 

“32.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; 

32.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 
çözümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu yer veya İstanbul 
yazılacaktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına 
Türk hukuku uygulanır. 

32.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

“32.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;” 

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca 
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“32.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla 
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır). 



Tahkim dili ………..……’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın 
esasına ………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır. 

32.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer 
verilecektir: 

“32.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık 
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu 
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 
hükümlerine göre çözülecektir.  

32.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu 
iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter 
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde 
hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde 
üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan 
birinin talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

32.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması istenilen 
ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim 
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı 
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde 
yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. 

32.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici 
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.” 

 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer. 
 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 

 


