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7161 Sayılı Kanun Değişikliği

17.01.2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun ile 4734 sayılı

Kanun’da yapılan değişiklikler;

1) İş hacmine ilişkin olarak ihale konusu işe ilişkin ciroyu

gösteren belgelerin istenilebilmesi

2) Tüzel kişinin başkasına ait iş deneyim belgesini

kullanmasının koşulları
a) Yurt içinde veya Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında

gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerin kullanım koşulu

b) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt

dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerin

kullanım koşulu



1) İhale Konusu İşe 
İlişkin Ciro
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1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin (3) numaralı alt bendi

 Değişiklik öncesi metin: «3) İsteklinin iş hacmini gösteren

toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler»

 Değişiklik sonrası metin: «3) İsteklinin iş hacmini

gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili

cirosunu gösteren belgeler»

 Yürürlük 18/05/2019



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro
(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Mal/hizmet/danışmanlık hizmeti alımı ihaleleri ile yaklaşık

maliyeti eşik değerin üç katına (yaklaşık 180 milyon TL) kadar

olan yapım işi ihalelerinde (ihale konusu işe ilişkin cironun

standart formla tevsik edilmesi dışında) mevcut düzenlemeler

korunmuştur.

 Söz konusu ihalelerde idareler, aday veya isteklinin ihalenin

yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir

tablosu ile ihale konusu ile ilgili cirosunu gösteren belgelerin

her ikisini istemeye devam edecek ve aday veya istekli bu iki

belgeden birini sunarak yeterlik kriterlerini sağladığını tevsik

edebilecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro
(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin

üzerinde olan yapım işi ihalelerinde ise idarelere yalnızca

yapım işleri ile ilgili ciroyu gösteren belgenin sunulmasına

yönelik düzenleme yapabilme yetkisi verilmektedir.

 İdarece yalnızca yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin

arandığı ihalelerde, söz konusu kritere ilişkin asgari tutarı

sağlayamayan aday veya isteklinin bu asgari tutarın

yarısını sağlaması ve toplam cirosunun;



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro
(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci

maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde teklif

ettiği bedelin %40’ından,

 Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön

yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e)

bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında yaklaşık

maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın

iki katından,



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro
(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Az olmaması koşuluyla yapım işleri ile ilgili ciro

kriteri açısından yeterli kabul edilecektir.

 İş hacmine ilişkin yeterlik kriterlerini bu şekilde

sağlayacak olan aday veya isteklinin toplam

cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya

başvuru kapsamında sunması gerekecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro
(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Örneğin; açık ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık maliyeti

eşik değerin üç katının üzerinde olan bir ihalede, 200

milyon TL tutarında teklif vermiş olan bir istekli, yapım

işleriyle ilgili olarak sahip olması gereken asgari ciro

tutarı olan 30 milyon TL’yi sağlayamadı ise;



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

 İsteklinin yapım işleri ile ilgili cirosunun bu tutarın

yarısına tekabül eden 15 milyon TL’den az olmaması,

 İsteklinin toplam cirosunun teklif bedelinin %40’ına

tekabül eden 80 milyon TL’den az olmaması,

 Halinde istekli ciro için istenen kriteri sağlamış kabul

edilecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

 Benzer şekilde, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan

ve yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece

belirlenen tutarın 50 milyon TL olduğu bir ihalede, aday bu

asgari tutarı sağlayamadı ise;

 Adayın yapım işleri ile ilgili cirosunun bu tutarın yarısına

tekabül eden 25 milyon TL’den az olmaması,

 Adayın toplam cirosunun idarece belirlenen tutarın iki katına

tekabül eden 100 milyon TL’den az olmaması,

 Halinde aday ciro için istenen kriteri sağlamış kabul

edilecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

 Tüm ihale türlerinde, ihale konusu işle ilgili cironun tevsiki için

faturaların yerine Yönetmeliklerin ekinde yer alan standart

formlara uygun ciro bilgileri tablolarının sunulması yönünde

değişiklik yapılmıştır.

 4734 sayılı Kanun ile ikincil mevzuat arasındaki ifade

bütünlüğünün sağlanması amacıyla, uygulama

yönetmeliklerinde/eklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde

geçen «taahhüdü altında devam eden işlerin/hizmetlerin

gerçekleştirilen veya bitirilen kısmının parasal tutarı» şeklindeki

ibarelerin ihalenin türüne göre «hizmet/mal… alımları/işleri ile

ilgili ciro tutarı» şeklinde değiştirilmiştir.



2) Tüzel Kişinin Başkasına Ait 
İş Deneyim Belgesini 

Kullanmasının Koşulları
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2.1) Yurt İçinden Elde Edilen Belgelerin 
Kullanım Koşulu

 Belgeler, belge sahibinin

 en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip olması ve

 bu sürede 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak

ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi

konusunda temsile ve yönetime yetkili olması,

 Halinde tüzel kişi tarafından kullanılabilir.

 Bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi

sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur.

 Her hakedişte bu durumun devam ettiği beyan edilir.

(Örn. Yapım Tip Sözleşme 22.2 mad.)

 Yürürlük: 18.03.2019 / 18.03.2020



2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu

• Kamu İhale Kanunu Md. 10-Ek İbare:
Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için
düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge
sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları
şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde
kullanılabilir. (…)
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi hâlinde yurt
dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini
kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında
geçici ve kesin teminat vermesi zorunludur.



• Kanundan Çıkan Sonuçlar:
- İki farklı duruma göre iki farklı kurgu:
a) Yurtiçi ve idarelere yurtdışında yapılanlar
b) İdareler dışında yurtdışında yapılanlar. 

- Sadece iş bitirme belgeleri
- Kendisi veya şirketler topluluğu (veya benzeri ortaklık ilişkisi)
- Yurtdışı belgesi kullanan ortak girişim ortağının hissesi 
oranında teminat vermesi

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Şirketler Topluluğu İlişkisi
- Türk Ticaret Kanunu Md. 195 vd: Ticaret şirketlerine ilişkin 
genel hükümler.
- Nedir? Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan 
veya dolaylı olarak;

1) Oy haklarının çoğunluğu

2) Yönetimde karar aldırabilecek çoğunluk
3) Bir sözleşmeye dayanarak başka pay sahipleriyle birlikte genel 

kurul çoğunluğu
4) Hakimiyet sözleşmesi
5) Pay çoğunluğu karinesi (195/2)

Marifetiyle hakim olması.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Yönetmelik Düzenlemeleri (13/6/2019/ Y: 23.06.2019)
- Neler Kullanılmayacak? 

İş bitirme belgesi dışındakiler
Tüzel kişinin yarısından fazlasına sahip kişinin belgesi

- Neler Kullanılacak?
Şirketler topluluğunun sadece pay çoğunluğuna 

dayanarak kurulması durumunda;
Hakim ortak tarafından bağlı ortağın belgesi. 

- Sonuç
Başka bir tüzel kişinin yurtdışı belgesini kullanmak 

isteyen, belgesini kullanmak istediği şirketin yüzde 50'den 
fazla hissesini satın almak zorunda!

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Yönetmelik Düzenlemeleri
- Örnek: 
Türk Mavi A.Ş., yabancı Blue Ltd adlı şirketin belgesini 
kullanmak için eski sistemde kendi hisselerinin yarısını yabancı 
şirkete devrediyordu. 
Yeni durumda belgeyi kullanmak için kendi hisselerini vermek 
yerine yabancı Blue Ltd.'nin hisselerinin yarısından fazlasını 
almak zorunda kalacak. 

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Yönetmelik Düzenlemeleri
Ek Kurallar:

- Şirketler topluluğunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren 
belge sunulması (1 yıl sonra yürürlük – 13.06.2020)

- Hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde 
kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; 

- Bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin usulüne uygun 
biçimde yapılmış olması

- Standart Form

• Yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini 
teminat süresinin sonuna kadar koruması zorunludur.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Yönetmelik Düzenlemeleri (13/6/2019 – Y: 23.06.2019)

Teminat Kuralları:

Ortak girişimlerde yurtdışı belgesi kullanan ortak
tarafından, iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen
teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici
ve kesin teminat verilmesi zorunludur.

Ek teminat değil hissesi oranında karşılanması yeterlidir.
Örnek: KİGT Md. 18.7.2

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Örneğin bir iş ortaklığının yüzde 30 hissesine sahip
ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi için
düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması ve ortaklığın
100.000 TL teminat sunma zorunluluğu olması
durumunda, bu teminatın asgari 30.000 TL’lik kısmının
ilgili belgeyi kullanan ortak tarafından karşılanması
gerekir.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Benzer biçimde bir konsorsiyumun sınır değerin
üzerindeki 100 milyon TL’lik toplam teklifinin 20 milyon
TL’lik özel uzmanlık gerektiren kısmına teklif sunan özel
ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi için
düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması durumunda,
sözleşmenin imzalanması aşamasında verilmesi gereken 6
milyon TL’lik kesin teminatın 1,2 milyon TL’sini bu ortağın
karşılaması zorunludur. Aynı örnekte 100 milyon TL’lik
teklifin sınır değerin altında olması ve ihalenin yaklaşık
maliyetinin 150 milyon TL olması durumunda, yaklaşık
maliyetin yüzde 9’u oranında verilmesi gereken 13,5
milyon TL’lik kesin teminatın 2,7 milyon TL’sini anılan
ortağın karşılaması zorunludur.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim 
Belgelerinin Kullanım Koşulu
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1- İhalelerde vergi borcu olarak kabul edilecek unsurların kapsamından

"harçlar" çıkarılmıştır.

2- Yapım işleri ve hizmet alımlarında, yüklenicinin ilgili mevzuatı uyarınca

mesleki yeterlik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer

alan işlerde 5544 sayılı Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine sahip olmayan

kişileri çalıştıramayacağı hükme bağlanmıştır.

3- Kısmi teklife açık ihalelerde, isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde

veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya

çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir

kaydedilecek geçici teminat tutarı belirleneceği hükme bağlanmıştır.

4- Yapım işi ihalelerinde, özel veya paçal iş kalemlerine ilişkin analiz

formatlarının doküman ekinde isteklilere verilmesi yönündeki düzenleme

genişletilerek, aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sorgulamaya tabi tutulacak

isteklilere verilmesine imkân tanıyacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

5- 4734 sayılı Kanunun onuncu maddesinin (g) bendine ilişkin sunulan

belgeden, isteklinin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili

odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü hususu da anlaşılıyorsa, sözleşme imzalanmadan

önce odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek bulunmadığı

düzenlenmiştir.



6-Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden

hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate

alınacağı hükme bağlanmıştır.

7- Mal alımı ihalelerinde, ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine

getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için özel

olarak düzenlenen izin, ruhsat veya faaliyet belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik

belgesi olarak istenmesi halinde, bu belgelerin ihale veya son başvuru tarihi

itibarıyla geçerli olması yeterli olduğu belirtilmiş, sözleşmenin uygulanması

aşamasında söz konusu belgelerin geçerliliğinin devam ettiğinin idare tarafından

kontrol edileceği hususu sözleşme tasarısında belirtilebileceği hükme bağlanmıştır.



8-İhale süreçlerinin basitleştirilmesi kapsamında, sözleşme

imzalanmadan önce sunulacak belgelerin basılı ortamda idareye sunum şartı

kaldırılmış ve ilgili bilgilerin isteklilerce bir standart form marifetiyle beyan

edilebilmesine imkan tanınmıştır.

9-Mal alımı ihalelerinde, birbirini tamamlayan veya teknik

zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine bir kısımda yer

verilen ihalede, önce yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanacağı

ve avantaj uygulanmış fiyatlar üzerinden fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak

değerlendirilmiş teklif bedelinin bulunacağı düzenlemiştir.



10-Paydaş görüşleri çerçevesinde e-ihale ve e-eksiltme uygulamalarında

çeşitli geliştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

I. E-teklif kapsamında olup internet ortamında temine veya teyidi yapılamayan

belglerin isteklilerce sunulması için öngörülen en az iki iş günlük süre şartı

kaldırılmış, makul olmak şartıyla süre tayini idarenin takdirine bırakılmıştır.

II. Eksiltmeye davet edilmeyen isteklilere davet edilmeme gerekçelerinin eksiltme

öncesinde ilgililere bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

III. Yaklaşık maliyet ve isteklilerin fiyat tekliflerinin eksiltme tamamlandıktan sonra

açıklanacağı düzenlenmiştir.

IV. Eksiltme yapılacak ihalelerin ilk oturumunda, ise yalnızca Zarf Açma ve Belge

Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilmeyecek şekilde hazırlanan ve ihale

komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza karşılığı verileceği

düzenlenmiştir.

V. e-ihale yoluyla gerçekleştirilen ihalelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunan

isteklinin yasaklanmasına yönelik yaptırım kaldırılmıştır.

11- Hizmet alımı ihalelerinde sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aykırılık sayı

ve hallerinin ihale dokümanında açıkça belirlenmesine yönelik düzenlemeler

yapılmıştır.



12- İhale dokümanlarının basılı ortamda idarelerden satın

alınması uygulaması kaldırılarak, dokümanların EKAP üzerinden e-imza ile

indirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

13- Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen

şikayet başvurusunda bulunma ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale

sürecinde yapacakları tüm işlemlere ve bu işlemleri yapmak üzere

EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve kuruluşları

ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları

üzerinden temin veya teyit edilebilen bilgi ve/veya belgeler, Kurumca

belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilecek olup, ilgililer bu

bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir şekilde güncel

olmasını sağlamakla sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

14-EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik dokümanı

veya ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin (Yabancı istekliler

dahil) EKAP’a kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.
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