Mersin Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanlarında Yapılacak
İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun çerçevesinde yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda
yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 5366 sayılı
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş il sınırları dahilindeki yenileme alanlarında Mersin
Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Esas ve Usuller, 16.06.2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun’un 3 üncü maddesi ve Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esas ve Usullerin uygulanmasında;
a) İdare
: Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını
b) Hizmet
: Bu Esas ve Usuller kapsamına giren bakım, onarım, haberleşme,
araştırma, geliştirme, piyasa araştırması ve anket, mesleki eğitim, toplantı, organizasyon,
sergileme, basım ve yayım, danışmanlık ve müşavirlik, mimarlık ve mühendislik, etüt ve
proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı ve benzeri diğer hizmetleri,
c) İhale yetkilisi
: Her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ve temini işini
gerçekleştiren harcama yetkilisini (İlgili Daire Başkanını),
d) Yüklenici
: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
e) Sözleşme
: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
f) Yaklaşık Maliyet : İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi
hariç olmak üzere öngörülen bedeli,
g) Yapım
: Bu Esas ve Usuller kapsamındaki her türlü bina, alt ve üstyapı gibi
inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım,
restorasyon, yenileme, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleriyle
benzeri yapım işlerini,
ifade eder.
Uygulama İlkeleri
MADDE 5- (1) Her türlü proje hazırlanması ihalesi ayrı ayrı veya gruplandırılarak yapılabilir.
Ayrıca onaylı proje sonrası yapım işleri ihaleleri de ayrı ayrı veya gruplandırılarak ihale edilebilir.

Şartnameler
__________________________________________________________________________________
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2018 tarih ve 641 sayılı kararı ile kabul edilmiştir

MADDE 6- (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin her türlü
özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya
hizmet alımları ile uygulama işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün
olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik
hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
(2) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin teknik kriterlerine ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.
(3) İdari şartnamelerde genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İşin adı, yeri, niteliği, türü ve miktarı,
c) İhale yöntemi, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) Teklif geçerlilik süresi, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ile ihale kararının
alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen
usul ve esaslar,
d) İşin yapılma yeri, teslim etme - teslim alma şekli ve şartları,
e) İhaleye girebilme şartları ve ihaleye giremeyecek olanlar,
f) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
g) İşe başlama ve bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,
ğ) Ödeme yeri ve şartları,
h) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
ı) Sözleşmenin yapılması ve uygulanması sırasında ödenmesi gereken vergi, resim, harçlarla,
sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
i) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer
ödenecekse fiyat farklarının ne şekilde ödeneceği,
j) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onayının veya iptal edildiğinin kaç gün içinde
istekliye bildirileceği,
k) Teklif ve sözleşme türü, sözleşmenin noter onaylı olup olmayacağı,
l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
m) Geçici ve kesin teminata ilişkin şartlar ile belirlenen süre içinde kesin teminatın
verilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği,
n) Taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin yüzde ellisi kadar
artması veya eksilmesi halinde, yüklenici tarafından süre hariç sözleşme fiyatı ve hükümleri
çerçevesinde yapılması zorunluluğu,
o) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, miktarı ve geri alma şekli,
ö) İhzarat bedelinin verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi, verilecekse şartları,
p) Geçici ve kesin kabul şartları,
r) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,
s) Şartname eklerinin neler olduğu,

İKİNCİ BÖLÜM
İhale İşlemleri
Yaklaşık Maliyetin Tespiti
MADDE 7- (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, İdare
tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet
belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale
dokümanında yer verilmez ve yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan
diğer kişilere açıklanmaz.
(2) Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak hazırlanır:
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a) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan
iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından
gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.
Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;
1)Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden,
rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,
2) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,
3)Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve
kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,
4) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,
5) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya hizmet
alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,
biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle
belirlenir.
b) Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar
Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları
dikkate alınmaz.
c) Yaklaşık maliyet hesabında yukarıda belirtilen fiyat belirleme yöntemleri herhangi bir
öncelik sırası olmaksızın kullanılabilir.
Yaklaşık Maliyetin Belirlenememesi
MADDE 8- (1) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali
özellikleri ile yaklaşık maliyetinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda, bu durumu
gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihaleyi yapan idarenin üst yöneticisinin onayı alınmak
suretiyle bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre ihale yapılabilir.
Onay Belgesi
MADDE 9- (1) İhalesi yapılacak her iş için idarelerce bir onay belgesi hazırlanır. Bu onay
belgesinde; ihale konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, varsa proje numarası,
kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul,
yapılacaksa ilanın şekli ve adedi belirtilir.
(2) Onay belgesinde ihale dokümanının bedelinin ne olacağı gösterilir. İhale edilecek işe
ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ihale
usulünün gerektirmesi halinde davet edilen istekli listesi ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay
belgesine eklenir.
İhale Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları
MADDE 10- (1) İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı
olması şartıyla ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş
ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, aynı sayıda yedek üyeler de dahil olmak üzere
görevlendirir.
(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği,
ilan veya daveti izleyen beş gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda
çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlardan sorumludur. Karşı oy kullanan
komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
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İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi
MADDE 11- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale
yetkilisinde alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan
metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale
komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 12- (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması
esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit
edilerek davet edilenlere bildirilir veya ilan edilir.
(2) İlan veya davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce
yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere
ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, ihale tarihinden en az üç gün öncesinde
bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname
ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu
düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı
sağlanır.
Geçici ve kesin teminat işlemleri
MADDE 13- (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli
tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.
(2) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli
üzerinden hesaplamak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. Anında teslim şeklindeki mal
alımlarında teminat alınmayabilir.
(3) Kesin teminat, taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin
yüzde ellisi kadar artması durumunda artan tutar veya fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı olarak
ödenecek tutarla orantılı olarak artırılır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 14- (1) Tedavüldeki Türk parası ya da bankalar tarafından verilen teminat
mektupları teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları
MADDE 15- (1) Bu Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek teminat
mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale
Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.
(2) İdareye verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık
faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.
(3) 25 inci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli
olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması
halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
(4) Kesin teminat mektubu alınması durumunda bunun süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi
dikkate alınmak suretiyle ihale dokümanında belirlenir. İdarece, kesin teminat mektuplarının geçerlilik
süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de
kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.
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(5) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesi ve kesin kabulün
yapılmasını müteakip 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü
maddesinde belirlenen şartlar çerçevesinde iade edilir.
(6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilemez.
İhale Usulleri
MADDE 16- (1) Yenileme alanlarında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım
işlerinin ihalesi, İhale Komisyonu tarafından yapılır. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
hükümlerine tabi değildir. Ancak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen ceza ve
ihaleden yasaklama hükümleri, bu yönetmeliğe göre yapılan ihalelerde de uygulanır.
(2) Bu Esaslar kapsamında ihale usulleri; açık ihale usulü ile pazarlık usulüdür.
(3) İdarece bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımı ihaleleri pazarlık
usulü ile yapılır.
(4) Yaklaşık maliyeti 10.000.000,00-TL’ye (On milyon Türk Lirasına) kadar olan yapım işleri
ihaleleri pazarlık usulü ile yapılacak olup yaklaşık maliyeti 10.000.000,00-TL’nin (On milyon
Türk Lirasının) üzerinde olan yapım işleri açık ihale usulü ile ihale edilir.
(5) Bu maddenin 4. Fıkrasında belirtilen eşik değer her yıl; Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim
oranında arttırılarak güncellenecektir.
(6)Yönetmelikte belirlenen ihale usullerinin belirlenmesi, davet edilecekler listesinin
belirlenmesi ile ilgili konularda karar yetkisi ihale yetkilisindedir. İhale yetkilisi (Daire Başkanı); onay
belgesini imzalamaya, ilan yapmaya, yeterlik kurallarını belirlemeye, fiyat farkı hesaplamaya,
komisyon kurmaya, sözleşme yapmaya, ödeme yapmaya ve tüm ihale işlemlerini yürütmeye yetkilidir.
(7) Ayrıca işbu yönetmelikte ifade edilen “Doğrudan Temin” veya ihale yöntemlerinden birine
başvurmadan ihale yetkilisince belirlenecek bir üniversiteden danışmanlık ve/veya proje hizmeti
doğrudan satın alınabilir.
Açık İhale Usulü
MADDE 17- (1) Açık İhale Usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği yöntemdir.
(2) İhale İlanı ve Şekli; Bu Yönetmelik kapsamında ilan yapılması durumunda ihaleler yerel veya
ulusal basın ve/veya İdarenin web sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir.
(3) İlan yapılacaksa ihalenin hangi süre, şekil ve yerlerde ilan edileceği ihale yetkilisi tarafından tercih
edilir ve onay belgesinde belirtilir.
Pazarlık Usulü
MADDE 18- (1) Pazarlık usulü, ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği
usuldür.
(2) Davet edilecek istekliler İhale Yetkilisi tarafından belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı
üçten az olamaz.
(3) İhale komisyonu, davet ettiği isteklilerle yapım teknikleri ve mali yeterlikleri konusunda
ayrı ayrı görüşür ve son teklifleri de alarak ihaleyi en düşük teklif sahibine yapar ve sonuçlandırır.
Doğrudan Temin
MADDE 19- (1) İhale yetkilisi tüm doğrudan temin işlemlerini yürütmeye ve davet
edilecekler listesini belirlemeye yetkilidir.
(2)Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan
temini usulüne başvurulabilir:
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a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği
alımlar ve yapım işleri.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak
düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek
veya tüzel kişiden alınması.
d) 4734 sayılı kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu
İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının beş katına kadar olan mal ve hizmet alımları
ile yapım işleri.
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı
ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese,
birlik, işletme veya şirketlerden alınacak ve bu esaslar kapsamına giren mal ve hizmet
alımları ile yapım işleri.
(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını
arama, teminat alma ve sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince
görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin
edilir.

İhale dokümanının görülmesi ve temini
MADDE 20 (1) İhale dokümanı idare tarafından belirlenen adreste bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak ihaleye başvuracak olanların kendisi veya temsilcilerinin; idarece onaylı ihale
dokümanını satın alıp almayacakları İdare tarafından belirlenecektir.
İhaleye katılabilme şartları
MADDE 21– (1) İhalelere katılmak için ihale dokümanında belirtilen gerekli nitelik ve
yeterliğe sahip bulunmak, ihale dokümanında belirtilen bilgi, belge, teminatları vermek ve tebligat için
adres beyanında bulunmak zorunludur.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 22- (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler, doğrudan veya dolaylı
veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 23- (1) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden
yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik
posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak
bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla
veya faksla bildirim de yapılabilir.
(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi
sayılır.
(3) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi
sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi
takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile
yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
(4) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
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(5) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
(6) İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik
posta ve faks kullanılamaz.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 24- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme
şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun
olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme, bulunmaması ve teklif mektubunun ad,
soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal
alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde
alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.
(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında
belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 25- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç
duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en
fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.
Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 26- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir.
İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit
edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış
sırasına göre inceler. 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış
sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının
usullerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı
usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Açık ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve
yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.
Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum
kapatılır.
Tekliflerin Değerlendirilmesi
MADDE 27- (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak
tekliflerinin açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik
yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi
amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
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(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri ve yaklaşık
maliyetin üzerindeki teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte
olmaması kaydıyla, belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede
isteklilerden bu eksikliklerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksiklikleri
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk
değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında
belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.
(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve
toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
(4) Tekliflerin aynı olması: En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, 29 uncu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Fiyat dışı unsur belirlenmemişse iş deneyim belge tutarı yüksek olan
istekli üzerine ihale sonuçlandırılır. İş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda bu hususla ilgili ihale
dokümanında gerekli düzenleme yapılır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir.
(5)Aşırı düşük teklifler: Mal ve yapım işlerinde Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde 4734
sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümleri ile Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterler esas
alınır. Hizmet alımlarında ise Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(6) Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi
aşamasından sonra, isteklilerle verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır. İhale
Komisyonu fiyat görüşmesinde; teklifleri yeterli görülen istekliler ile ayrı ayrı yapacağı görüşme
sonucunda, ilk tekliflerini artırmamak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere, son indirimli fiyat
tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. İhale Komisyonu yaklaşık maliyeti son yazılı
tekliflerin alınması sırasında açıklayacaktır.
Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale
komisyonunca imzalanır. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan istekliler ihale komisyonunca
değerlendirme dışı bırakılır. Verilen fiyat teklifleri değerlendirilerek en düşük teklifi veren istekliye
ihale sonuçlandırılır.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 28- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Ayrıca İdare ihalenin her aşamasında
ihaleyi yapmaktan vazgeçebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
idarenin uygun göreceği şekilde ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara
ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler
reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle
isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak idare, ihalenin iptal edilme
gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
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MADDE 29- (1) 27 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif
edilen bedellerin en düşüğüdür.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin
mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve
teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi
zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında
nispi ağırlıklar belirlenir.
(3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi
istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan
isteklinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup
olmadığını anılan maddeye göre Kamu İhale Kurumuna teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale
kararına eklemek zorundadır.
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
MADDE 30- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü
izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun
bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme
imzalanmayacaktır.
(3) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı
şekilde bildirim yapılır.
İhalenin Sözleşmeye Bağlanması ve Sözleşmeye Davet
MADDE 31- (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece
hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde,
sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır.
(2) İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini izleyen beş gün
içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye
tebliğ edilir. Tebligat, imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak
suretiyle yapılır. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır.
(3) Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir.
(4) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vererek
sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 32- (1) İstekli, ihale kararının onaylanmasının kendisine tebliğinden itibaren beş gün
içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, ihaleye
yetkili makam; ihaleyi yenilemeye veya en uygun fiyat veren ikinci teklif sahibine tebligat yaparak beş
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günlük bir süre içinde bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre
sözleşme imzalamaya yetkilidir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli,
kararın kendisine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi
imzalamak zorundadır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin kesin teminatı vermemesi
veya sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 33- (1) İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini
izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde
kalan istekliye tebliğ edilir.
(2) İdare, 32 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen
görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile yazılı
olarak bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli
yaptığı harcamalar için herhangi bir hak talep edemez.
Yüklenicinin sebep olduğu fesih hali
MADDE 34 (1) Sözleşme yapıldıktan sonra 35 inci maddede yazılı hükümler dışında
yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerden
herhangi birisine uymaması durumunda, idarece; ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası
uygulanmak üzere kendisine ihtarname yazılarak en az on günlük bir süre verilir. Bu süre içinde
yüklenici ihtarnameye rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse başka bir ihtar ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetmeye ve hesap kesme hak edişi yapmaya yetkilidir. Bu
takdirde yüklenicinin kesin teminatı idarece gelir kaydolunur.
(2) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun
tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
İş miktarının artma veya eksilmesi
MADDE 35- (1) Yapım işleri ile ilgili sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte;
projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle
zorunlu olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme
meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi
külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde
yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme
hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat
almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş
olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz.
(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
Fiyat Farkı
MADDE 36- (1) İdarece mal ve hizmet alımları sözleşmelerinin yürütülmesi sırasında fiyat
farkı hesaplanmaz. Yapım işlerinde ise ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle fiyat farkı
hesaplanabilir. İdareler; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmeleri
halinde; alımın niteliğine göre idari şartname ve sözleşmelerinde fiyat farkı hesaplamalarının,
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4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılacak olan alımlar için 5/1/2002 tarihli ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde yapılacağını düzenlerler.

Sözleşmenin devri
MADDE 37 –(1) Sözleşme idarenin uygun görüşü (Genel Sekreterlik Oluru) ve en üst ihale
yetkilisinin (Daire Başkanının) yazılı izni ile başkasına devredilebilir.
(2) Kısmen veya tamamen izinsiz devir yapılması halinde sözleşme feshedilir ve kesin
teminatı gelir kaydolunarak 34 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
MADDE 38 –(1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü
kısıtlayıcı cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları
taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz)
gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla
sözleşme devredilebilir.
b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir.
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile
yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde
yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla
taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda
olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin
edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir.
(2) Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden
birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel değildir.
(3) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmiş ise,
pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme
kendiliğinden sona erer. Ancak diğer yüklenicilerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde
sözleşme yenilenerek işe devam edilir. Pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya
ortak şirketin iflası ya da herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubundan diğer
ortakları, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 39- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak,
asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) Bu Yönetmeliğin 22 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
(2) Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
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(3) Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Üçüncü Kısmındaki hükümler
uygulanır.
Muayene ve Kabul İşlemleri
MADDE 40- (1) İhale konusu iş bitirilince muayene ve kabul işlemleri; idarelerce kurulacak
en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.

Şikâyet Başvurusu
MADDE 41- (1) Şikayet başvurusu ihale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırılığı
iddiası ile bu işlem ve eylemlerin farkına varıldığı günden itibaren en geç sözleşme imzalanmadan bir
hafta önce İdareye yapılır.
(2) İdare şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içerisinde gerekçeli bir
karar alır. Alınan karar şikayetçi ile diğer isteklilere 3 (üç) gün içerisinde bildirilir.
(3) Başvurular üzerine İdare tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek
hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye
uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,
c) Şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı durumlarda başvurunun reddine,
karar verilir.
(4) İdare tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yetkiler
MADDE 42- (1) Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
tarafından Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine istinaden Yenileme
Alanı Uygulama Birimi oluşturulmuş olup Yenileme Alanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye
yetkilidir. Ancak her Daire Başkanlığı kendi görev konusu ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım
işlerinde Genel Sekreterin onayı ile Yenileme Alanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye yetkilidir.
Ayrıca işin özelliklerine göre bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ihale öncesi;
teknik/idari şartname ve sözleşme tasarısı ihale yetkilisi tarafından kurulacak olan ilgili komisyonlar
tarafından hazırlanır.
(2) Büyükşehir Belediye Meclisince etap proje ve programları ile yenileme avan projeleri
onaylanmayan alanlarda bulunan tescilli taşınmazlara ilişkin hazırlanan rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri bu yönetmelik kapsamında hazırlatılarak koruma bölge kurulu onayına
sunulabilir.
(3) Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği hükümleri,
anılan Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ise 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 44- (1) Bu Yönetmelik Hükümleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanınca
yürütülür.
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