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YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet
Alımı  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliğinin  30  uncu  maddesinin  yedinci  fıkrasında  yer  alan  “sunulan  belgelerin”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu belgelerde yer alan bilgilerin” ibaresi  eklenmiş,  “temin edilebilmesi ve
teyidinin yapılabilmesi” ibaresi “temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin
belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici
teminat  mektubu,  sunulmayacak  belgeler  tablosunda  gerekli  bilgilere  yer  verilmesi  şartıyla  başvuru  veya  teklif
zarfında sunulmaz.  Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri  ile geçici  teminat mektubuna ilişkin değerlendirme,
sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak
yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Belge düzenlemeye yetkili  kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında

yapımla ilgili danışmanlık hizmet işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri
tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamdaki iş bitirme belgesinin düzenlenmesinde, bu Yönetmelik eki
Ek-1’de yer alan KİK031.1/D İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) standart formu esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında kamu veya özel
sektöre taahhütte bulunan Türk vatandaşı gerçek kişi ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi
yüklenicileri,  42  nci  maddenin  beşinci  fıkrası  uyarınca  yapacakları  iş  bitirme  belgesi  başvurularında  başvuru
dilekçelerine iş alındı belgesi, sözleşme, varsa kabul tutanağı ve gerekli görülen diğer belgeleri ekleyeceklerdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Gerçek
kişilere”  ibaresi  “42  nci  maddenin  beşinci  fıkrasında  belirtilen  haller  hariç  olmak  üzere,  gerçek  kişilere”  olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci
fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak
belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e ekteki KİK029.1/D numaralı Geçici Kefalet Senedi, KİK029.2/D
numaralı Kesin Kefalet Senedi, KİK029.3/D numaralı Avans Kefalet Senedi, KİK041.0/D numaralı Sunulmayacak
Belgeler Tablosu standart formları eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK021.0/D numaralı İhale Komisyonu Kararı standart
formundaki tabloda yer alan “İhale usulü :” ibareli  satırdan sonra gelmek üzere “Yaklaşık maliyet :” ibareli  satır
eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön
Yeterlik Şartnamesinin 8.7.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.



“8.7.1.1.  İhaleye  katılım  ve  yeterlik  kriterlerine  ilişkin  sunulan  belgelerin  veya  bu  belgelerde  yer  alan
bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için
belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

8.7.1.2.  Adaylar  tarafından,  8.7.1.1.  maddesindeki  koşulları  taşıyan  katılım ve  yeterlik  kriterlerine  ilişkin
belgeler,  sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli  bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru zarfında sunulmaz.  Bu
durumda, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler
kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.  Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi
teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari
Şartnamenin  6.5.1  inci  maddesinin  son  cümlesi  yürürlükten  kaldırılmış  ve  aynı  maddeye  aşağıdaki  maddeler
eklenmiştir.

“6.5.1.1.  İhaleye  katılım  ve  yeterlik  kriterlerine  ilişkin  sunulan  belgelerin  veya  bu  belgelerde  yer  alan
bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için
belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

6.5.1.2.  İstekliler  tarafından,  6.5.1.1.  maddesindeki  koşulları  taşıyan katılım ve yeterlik  kriterlerine ilişkin
belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici
teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz.
Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler
tablosunda  yer  verilen  bilgiler  kullanılmak  suretiyle  EKAP veya  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  kurumu
niteliğindeki  meslek  kuruluşlarının  internet  sayfası  üzerinden  ulaşılan  bilgi  ve  belgeler  esas  alınarak  yapılır.
Sunulmayacak  belgeler  tablosunun  kısmi  teklife  açık  ihalelerde  her  bir  kısım  için,  ortak  girişimlerin  katıldığı
ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip
İdari Şartnamenin 27.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
ikinci  fıkrasına  uygun  olarak  alınması  durumunda,  mektuba  kuruluş  tarafından  verilen  ayırt  edici  numaranın
sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı

veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine
göre  sonuçlandırılır.  Ancak  bu  maddeyi  yürürlüğe  koyan  Yönetmeliğin  2,  3,  4  ve  7  nci  maddelerinde  yer  alan
hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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