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YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
HİZM ET ALIM I İHALELERİ UYGULAM A YÖNETM ELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR YÖNETM ELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş deneyim belgeleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve teknolojik ürün deneyim belgesi” ibaresi eklenmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Teknolojik ürün deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralıalt bendi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren
belgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İş deneyimini gösteren
belgelerin istenildiği ihalelerde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknolojik ürün deneyim belgesinin ve” ibaresi
eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “belgelerin” ibaresi “belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin başlığı “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim
belgesinin düzenlenme koşulları” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği
projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri
proje sonucu ortaya çıkan hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir.
b) Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya çıkan her bir hizmet için ayrı ayrı düzenlenir.
c) Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı rekabet öncesi işbirliği projeleri ile destekler çerçevesinde
yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Bu belgenin
düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin proje sonucu ortaya çıkan hizmeti piyasaya arz etmesi gerekmektedir.
d) Teknolojik ürün deneyim belgesi için yapılacak başvurulara eklenecek belgeler ve başvurunun
sonuçlandırılma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Adaylar veya isteklilerce, iş deneyimini gösteren belge olarak adlarına ya da unvanlarına düzenlenen
teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi için belgenin düzenlendiği hizmetin ihale dokümanında tanımlanan
ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması zorunludur. Adaylar veya isteklilerin teknolojik ürün deneyim belgesini
sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim
belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için
iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Teknolojik ürün deneyim belgesi, belgenin düzenlendiği
hizmetin piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.3/H sayılı Birim Fiyat Teklif M ektubu eki olan
teklif cetvelinin 3 nolu dipnotunun ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.”cümlesi
eklenmiş ve 6 nolu dipnotunda yer alan “Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk
sigortası için ayrı satır açılacaktır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
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Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (30) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan 25.3.1 inci
maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verileceği ile aynı il sınırları içerisinde
isteklinin birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha
fazla sayıda işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak
kaydıyla idarece belirlenecek engelli işçi sayısı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu da burada belirtilecektir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (25) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan
25.3.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verileceği ile aynı il sınırları içerisinde
isteklinin birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha
fazla sayıda işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak
kaydıyla idarece belirlenecek engelli işçi sayısı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu da burada belirtilecektir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci M addesinin (b), (c), (f)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (30)
numaralıdipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verileceği ile aynı il sınırları içerisinde
isteklinin birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha
fazla sayıda işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak
kaydıyla idarece belirlenecek engelli işçi sayısı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu da burada belirtilecektir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci M addesinin (a), (d), (e)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (30)
numaralıdipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan 29.3.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verileceği ile aynı il sınırları içerisinde
isteklinin birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha
fazla sayıda işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak
kaydıyla idarece belirlenecek engelli işçi sayısı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu da burada belirtilecektir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu
yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

123456-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
S ayısı
4/3/2009
27159 (M ükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
S ayısı
3/7/2009
27277
10/1/2010
27458
4/3/2010
27511
16/12/2010
27787
16/3/2011
27876
20/4/2011
27911

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20…

2/3

18 8 2014

T.C. Resmi Gazete

78910111213-

16/7/2011
15/7/2012
13/4/2013
24/9/2013
28/11/2013
25/12/2013
7/6/2014

27996
28354
28617
28775
28835
28862
29023

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20…

3/3

18 8 2014

T.C. Resmi Gazete

16 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
M AL ALIM I İHALELERİ UYGULAM A YÖNETM ELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILM ASINA DAİR YÖNETM ELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M al Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş bitirme belgesi” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve teknolojik ürün deneyim belgesi” ibaresi eklenmiş ve (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“j) Teknolojik ürün deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralıalt bendi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren
belgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İş deneyimini gösteren
belgelerin istenildiği ihalelerde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknolojik ürün deneyim belgesinin ve” ibaresi
eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “belgelerin” ibaresi “belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin” olarak
değiştirilmiş; dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az
%20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari işdeneyim
tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.”
“(6) Kısmi teklife açık ihalelerde, teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, belgenin
düzenlendiği malın teklif edildiği kısma yönelik iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu
belgenin düzenlendiği malın teklif edilmediği kısımlar için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya bu Yönetmeliğin
46 ncımaddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim
belgesinin düzenlenmesi” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği
projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri
proje sonucu ortaya çıkan ve yerli malı belgesine sahip malın piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir.
b) Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya çıkan her bir ürün için ayrı ayrı düzenlenir.
c) Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı rekabet öncesi işbirliği projeleri ile destekler çerçevesinde
yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Bu belgenin
düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin proje sonucu ortaya çıkan malı piyasaya arz etmesi gerekmektedir.
ç) Teknolojik ürün deneyim belgesi için yapılacak başvurulara eklenecek belgeler ve başvurunun
sonuçlandırılma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(12) Adaylar veya isteklilerce, iş deneyimini gösteren belge olarak adlarına ya da unvanlarına düzenlenen
teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi için belgenin düzenlendiği malın teklif edilmesi zorunludur. Adaylar
veya isteklilerin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin
yeterlik kriterini sağladığıkabul edilir. İş ortaklıklarında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın, hissesi
oranında asgari iş deneyim tutarını karşıladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağı tarafından teknolojik ürün deneyim
belgesinin sunulmasıdurumunda ise belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısım veya kısımlar için iş deneyimine
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ilişkin yeterlik kriterinisağladığı kabul edilir. Teknolojik ürün deneyim belgesi, düzenlendiği malın piyasaya arz
tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(4) Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan
ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden
oluşması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların birinde, birkaçında veya tamamında yerli malı teklif eden
istekliler lehine aynı veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağlanabilir. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı,
yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif
bedelleriüzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle
bulunur.”
“(6) Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer
alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.
Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal
alımı ihalelerinde uygulanacaktır.”
“(7) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin
işdeneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın
teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının
hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir. Konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi
sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının teklif verdiği kısma ilişkin asgari iş deneyim tutarına eşit
olduğu kabul edilir. Koordinatör ortak tarafından farklı kısımlara farklı teknolojik ürün deneyim belgelerinin
sunulmasıya da ayrıca iş bitirme belgesi veya 46 ncı maddede belirtilen belgelerin sunulması durumunda ise
tutarı yüksek olan belge dikkate alınır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/M sayılı Açık İhale Usulü İlan Formunun,
KİK002.3/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle
Yapılan İhaleİlanı Formunun ve KİK002.4/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre
Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formunun 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6-[İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli
malıteklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında
%….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli
malıteklif eden istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında
% ….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.]”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.2/M sayılı Belli İstekliler Arasında İhale
UsulüÖn Yeterlik İlan Formunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5-[İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli
malıteklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında
%….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli
malıteklif eden istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında
% ….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.]”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen M al Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce
sunulacak yerli malı belgesi,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen M al Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaralı dipnotlarında yer alan “% … (rakam ve
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yazıyla) oranında” ibareleri “[ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında
% ….(rakam ve yazıyla) oranında]” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen M al
Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce
sunulacak yerli malı belgesi,”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen M al
Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin (15) ve (16) numaralı dipnotlarında yer alan “% …
(rakam ve yazıyla) oranında” ibareleri “[ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/
ihalenin …kısmında/kısımlarında % ….(rakam ve yazıyla) oranında]” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci M addesinin (b), (c), (f)
Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen M al Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce
sunulacak yerli malı belgesi,”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci M addesinin (b), (c), (f)
Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen M al Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin
(20) ve (21) numaralı dipnotlarında yer alan “% … (rakam ve yazıyla) oranında” ibareleri “[ihalenin tamamında % ….
(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında % ….(rakam ve yazıyla) oranında]” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci M addesinin (a), (d) ve (e)
Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen M al Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce
sunulacak yerli malı belgesi,”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci M addesinin (a), (d) ve (e)
Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen M al Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesinin
(20) ve (21) numaralı dipnotlarında yer alan “% … (rakam ve yazıyla) oranında” ibareleri “[ihalenin tamamında % ….
(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında % ….(rakam ve yazıyla) oranında]” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu
yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

123-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
S ayısı
4/3/2009
27159 (M ükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
S ayısı
3/7/2009
27277
4/3/2010
27511
16/3/2011
27876
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45678-

16/7/2011
13/4/2013
24/9/2013
28/11/2013
7/6/2014

27996
28617
28775
28835
29023
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