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İlgi :

a) 01/06/2011 tarihli ve 15969 sayılı genelge.
b) 26/01/2012 tarihli ve 2301 sayılı genelge.
c) 13/12/2012 tarihli ve 28837 sayılı genelge.

Bilindiği üzere, önceki dönemlerde yayımlanmış olup yürürlüğü devam eden genelgelerin
güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aynı ve birbirine yakın olan konu başlıklı genelgelerin
birleştirilerek gerekli olan değişikliklerin yapılması ve 2014 yılı genelgelerinin buna göre
oluşturulması uygun görülmüştür. Bu kapsamda; ilgi’de kayıtlı genelgeler güncellenerek
birleştirilmiştir.
Teşekkülümüz bünyesinde bugüne kadar gerçekleştirilen ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit
muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması amaçlanmış,
bu yaklaşım ile sürdürülen ihale işlemleri, Teşekkülümüzün dünya bor pazarında hedeflediği
yüksek kapasite ve pazar payına ulaşma çalışmalarına ivme kazandırmıştır.
Bu kapsamda, ihale yetkilisince oluşturulan ihale komisyonları marifeti ile yürütülen
işlemlerde uygulama birlikteliğinin sağlanması ve yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesini
teminen, bazı esasların yeniden hatırlatılmasında yarar görülmüştür.
İhale yetkilisince belirlenen ihale komisyonu başkan ve/veya üyelerinin, geçerli mazeret
durumları dışında ihaleye katılmaları asli bir görev unsuru olup ihaleyi yapan birim dışındaki
farklı birimlerden görevlendirilen asıl başkan ve üyelerin ihaleye katılamamaları halinde,
yedek başkan ve/veya üye ile irtibata geçilerek konu gerekçesi ile birlikte ilgililerin birimleri
ve/veya müşavirler tarafından ihale tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak ihaleyi yapan
birime bildirilecektir.
İhale komisyonları, zeyilname düzenleme sürelerini de dikkate alarak, ihale öncesinde
gündemli olarak toplantı yapacak ve ihale dokümanlarını incelediklerine dair tutanak
düzenleyerek nihai ihale kararında bu konuya da yer verecektir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında çıkılan ihalelere esas olmak üzere, konu ile ilgili
Kamu İhale Kurul Kararına istinaden, ikinci teklif sahibi ile sözleşme yapıp yapmama
konusunun idarelerin takdirinde bulunduğu dikkate alınarak, yaklaşık maliyetin altında geçerli
teklif varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin de belirlenmesi gerekmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3
maddesinin 1 inci bendinde;
“… İhale komisyonu;
a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,
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b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp
yapılmadığını,
c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de
göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.”
2 inci bendinde;
“Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi
halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının
mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak
kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.”
201 nolu satınalma yönetmeliğimizin “Yaklaşık maliyetin belirlenmesi” başlıklı 9 uncu
maddesinin 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü bentlerinde ise;
(2) Yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile ihale tarihi arasında geçen süre dikkate alınarak
yaklaşık maliyet ilgili birim veya ihale komisyonu tarafından güncellenebilir.
(3) Tekliflerin, yaklaşık maliyetin üzerinde çıkması halinde, ihale komisyonu tarafından;
yaklaşık maliyetin doğru tespit edilip edilmediğinin, güncelleme yapılmışsa doğru yapılıp
yapılmadığının, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığının
kontrolü ve mukayesesi yapılır.
(4) Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi
halinde ek ödeneğin bulunması veya mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması
durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak değerlendirilebilir.
hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, ihale komisyonlarınca; Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin
üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3. maddesinin 1 nci ve 2 nci bentlerinde belirtilen hususlar
ile 201 nolu satınalma yönetmeliğimizin “Yaklaşık maliyetin belirlenmesi” başlıklı 9 uncu
maddesi doğrultusunda değerlendirme yapılması ve ihtiyacın zamanında karşılanması, alımın
gerekliliği, kamu yararı ve ödenek durumu da göz önünde bulundurularak zaman
kaybedilmeden Komisyon Kararlarının alınması gerekmektedir.
İhale Yetkilisince oluşturulan ihale komisyonlarınca alınacak nihai kararlarda aşağıda
belirtilen hususlara da dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda;
- İhale Komisyon Kararlarının sonuç bölümünde; ihale bedeli belirtilmek suretiyle işin hangi
istekli üzerinde bırakıldığının açıkça belirtilmesi ve söz konusu alım mal alımı ise ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen firmadan satın alınmasına, hizmet alımı ise söz
konusu işin yaptırılmasına dair kararın açık olarak ifade edilmesi ile varsa ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklifin belirtilmesi,
- Mevzuat çerçevesinde, ihaleye katılan bütün isteklilerin yasaklı olup olmadığına ilişkin
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ayrı ayrı teyit alınarak Teyit Sorgu
Sonuçlarının ihale komisyon karına derç edilmesi ve karara ek yapılması ile alınan ihale
komisyon kararının bu hususları içerir şekilde düzenlenerek İhale Yetkilisinin Onay’ına
sunulması,
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gerekmektedir.
Diğer taraftan, işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen, ihale komisyonlarınca
düzenlenen komisyon kararı ve tutanakların elektronik imza ile imzalanması aşamasında
herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın imza işlemlerinin tamamlanması önem arz etmektedir.
Bu doğrultuda, ilgi’de kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmış olup uygulamaların yukarıda
belirtilen esaslara göre yapılması ve konu ile ilgili olarak ihale komisyonlarında
görevlendirilen Teşekkülümüz personelinin gerekli hassasiyeti göstermesi hususlarında
gereğini rica ederim.

Dr. Orhan YILMAZ
Genel Müdür

DAĞITIM :
A Planı
B Planı
E Planı
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