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Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü
T.C. ÇEVRE ve ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI
ANKARA
Konu: Kamu İhale Kanunu dahilinde Teknik Müşavirlik mevzuatı çalışmaları
Sayın Genel Müdür,
Bildiğiniz gibi, Bakanlığınız bünyesinde Birliğimiz ile koordineli bir şekilde Türk Teknik Müşavirlik Sektörünün gelişimi
ve desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar sektörde faaliyet gösteren TürkMMMB üyesi firmalarımız için çok
kıymetlidir.
Bakanlığımızın büyük katkı ve desteklerini gördüğümüz bu çalışmalar kapsamında amacımız, Kamu yatırımlarının her
aşamasında (planlama, projelendirme, ihale, inşaat, işletme) teknik müşavir kullanımının sağlanması; Türk Teknik
Müşavirlik firmalarının yurtdışında daha etkin bir konuma gelebilmeleri için öncelikle yurtiçinde güçlenmelerinin
desteklenmesidir. Çünkü bir ülkenin gelişmesinin temel şartlarından birisi de o ülkede gelişmiş bir teknik müşavirlik
sektörünün var olması ve nitelikli teknik hizmetlerin sunulabilmekte olmasıdır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız sonucunda yönlendirme ve talimatlarınız ile Teknik Müşavirlik sektörünün gelişimi
ve güçlenmesi amacıyla mevcut mevzuatta yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili olarak Birliğimiz bünyesinde bir
Çalışma Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon Üyeleri ilk aşamada tüm Türk Teknik Müşavirlik firmaları için en önemli
mevzuat olan mevcut 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar, “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ve
ilgili mevzuat üzerinden bir çalışma hazırlamışlar ve acil olarak güncellenmesi gereken konuları ekte bilgilerinize
sunulan dokümanda belirtmişlerdir.
Destekleriniz ile ilerleyecek çalışmanın bundan sonraki bölümünde Teknik Müşavirlik sektörünün bağlı olduğu diğer
mevzuat üzerinde çalışılması hedeflenmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Munis ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı
EK: Mevzuat ve Öneriler (11 sayfa)
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MEVZUAT VE ÖNERĠLER
Taslağın Geneli Üzerindeki GörüĢ ve Değerlendirme

Hükümet programında da yer alan yatırım ortamının iyileştirilmesinin, yatırım
süreçlerinin hızlandırılmasının, yapılaşmanın toplam kalite anlayışı içinde
sürdürülmesinin, uluslararası ortamlarda rekabet edebilir, güvenilir ve tanınırlığı
yüksek bir meslek camiasının oluşturulmasının ilk adımının ulusal müşavirlik
sisteminin geliştirilmesinden geçtiği açıktır. Bu amaca ulaşmanın ilk adımı olarak,
mevcut 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar, “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği” ve ilgili mevzuatta yapılmasını önerdiğimiz değişiklikler ve
düzenlemeler gerekçeleri ile birlikte aşağıda verilmektedir.
Mevcut Kanun veya Ġkincil Mevzuat

GörüĢ ve Değerlendirme

Teklif – Öneri

Maddesi

(gerekçe ya da açıklaması)

(Ġlave edilmesi veya çıkartılması önerilen metinler kırmızı ile gösterilmiĢtir.)
Aşağıdaki “Yerel Deneyim” tanımının bu madde altında yer alan tanımlara ek olarak tercihen

1.

4734 sayılı Kanun

(Madde 4-Tanımlar)

Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

“Yerli Ġstekli”den sonra ilave edilmesi
Yerel Deneyim: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleĢtirilmiĢ olan iĢlere ait
deneyim.
Aşağıdaki metnin bu madde altında yer alan paragraflara ek bir paragraf olarak ilave edilmesi
DanıĢmanlık Hizmet alımı ihalelerinde yerel deneyim aranması esastır. Ġdarelerin, daha

2.

4734 sayılı Kanun

(Madde 5-Temel Ġlkeler)

önce benzer danıĢmanlık konusu iĢle ilgili gerçekleĢtirmiĢ oldukları ihaleler nedeniyle veya
Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

yapmıĢ oldukları piyasa araĢtırmaları sonucunda, söz konusu DanıĢmanlık Hizmet Alımı
iĢiyle ilgili kısa listeye girecek sayıda yerli firmanın mevcudiyetinin bilindiği DanıĢmanlık
Hizmet Alımı ihalelerinde, ĠĢ Ortaklıklarında pilot ortağın, Konsorsiyumlarda ise
koordinatör ortağın yerli firma olması Ģarttır.

3.

4734 sayılı Kanun

(Madde 10- Ġhaleye Katılımda Yeterlik

Aşağıdaki metnin bu madde altında yer alan maddelere ek madde olarak ilave edilmesi
Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

10) DanıĢmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde isteklinin yerel deneyimini gösteren belgeler

Kuralları)
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4.

Aşağıdaki metnin bu madde altında yer alan metne ilave edilmesi

4734 sayılı Kanun

Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

(Madde 14-Ortak GiriĢimler)

DanıĢmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde, iĢ ortaklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise
koordinatör ortağın yerel tecrübesi de dikkate alınır.
Bu madde altında mevcut metinde aşağıdaki ilavenin yapılması

5.

4734 sayılı Kanun

“Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri, 10. Maddede belirtilen kriterlere uygun

(Madde 52-DanıĢmanlık Hizmetleri –
Teklifin Değerlendirilmesi ve Ġhalenin

Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

Yapılması)

olarak belirlenir. Ġhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin
belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleĢmeleri yerine getirme deneyimi, ihale
konusu iĢle ilgili yerel deneyim, iĢ için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici
kadrosu ile iĢi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır.”
Aşağıdaki metnin bu madde altında yer alan bentlere a) bendinden sonra b) bendi olarak ilave
edilmesi ve sonrasında gelen bentlerin isimlerinin buna göre düzenlenmesi
b) DanıĢmanlık Hizmet alımı ihalelerinde yerel deneyim aranması esastır. Ġdarelerin, daha

6.

4734 sayılı Kanun

(Madde

63-Yerli

önce benzer danıĢmanlık konusu iĢle ilgili gerçekleĢtirmiĢ oldukları ihaleler nedeniyle veya

Ġsteklerle

Ġlgili

Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

Düzenlemeler)

yapmıĢ oldukları piyasa araĢtırmaları sonucunda söz konusu DanıĢmanlık Hizmet Alımı
iĢiyle ilgili kısa listeye girecek sayıda yerli firmanın mevcudiyetinin bilindiği DanıĢmanlık
Hizmet Alımı ihalelerinde, ĠĢ Ortaklıklarında pilot ortağın, Konsorsiyumlarda ise
koordinatör ortağın yerli firma olması Ģarttır.

7.

Söz konusu maddeye ait sayfanın altında yer alan mevcut açıklamaya aşağıda verilen paragrafın

DanıĢmanlık Hizmet Alımlarında

ilave edilmesi.

Uygulanacak Tip Ön Yeterlik
ġartnamesi,
(Madde

8.2

Teknik

Yeteneğe

iliĢkin belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler)

Ġdare; adaylardan teknik yeteneklerinin belirlenmesine iliĢkin olarak 4734 sayılı kanunun 10
Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

uncu maddesinde belirtilen; Ģekli ve içeriği ise DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalenin özelliklerine uygun
olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taĢıması gereken kriterleri belirleyerek 8.2
maddesine yazacaktır.
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Aday tarafından sunulan puanlamaya esas Belgenin YurtdıĢında tamamlanmıĢ bir iĢe ait
olması durumunda; aday söz konusu ihalenin asgari benzer Ģartını sağlayan yurtiçinde
gerçekleĢtirdiği iki ayrı iĢe ait belgeyi de sunmak zorundadır. ĠĢ ortaklıklarında bu Ģartı
Pilot Ortak; Konsorsiyumlarda ise Koordinatör Ortak sağlamak durumundadır. Bu Ģartı
sağlayamayan adayın Özel Hizmet deneyimi puanı %20 oranında azaltılır.
8.

Söz konusu maddenin en sonuna aşağıdaki paragrafın ilave edilmesi

DanıĢmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ön Yeterlik
ġartnamesi,
(Madde

8.6.2

Özel

Madde 8.2 uyarınca yerel deneyim Ģartını sağlayamayan adayın yukarıda belirtilen Özel
Yerli firmaların dıĢ rekabete karĢı korunması

Hizmet deneyimi puanları %20 oranında azaltılır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yaklaşık

Söz konusu maddede aşağıdaki değişikliğin yapılması

maliyeti ne olursa olsun teknik hizmet alımlarını

“DanıĢmalık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler

en düşük fiyatın belirleyici olduğu Hizmet Alımı

arasında ihale usulü ile ihale edilir. (DeğiĢik son cümle: 31/3/2012-6288/6 md.) Ancak

ihaleleri yerine fiyat yanında teknik yeterliliğin

yaklaĢık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları

deneyimin ve kalitenin de dikkatle alındığı

için öngörülen üst limit tutarının dört iki katının altında kalan danıĢmanlık hizmetleri,

Danışmanlık Hizmet Alımı ihaleleri şeklinde

hizmet alımı ihalesiyle gerçekleĢtirilebilir.”

Hizmet

Deneyiminin Puanlanması)

9.

4734 sayılı Kanun
(Madde

48-

DanıĢmanlık

Hizmetleri)

gerçekleştirilmeleri.
Danışmanlık

Bu

Sektörünün

şekilde
ve

Teknik
firmaların

gelişmesi büyümesi ve kaliteli hizmetin teminin
sağlanması.
10. DanıĢmanlık

Hizmet

Uygulama Yönetmeliği
(Madde 4-Temel Ġlkeler)

Alımı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yaklaşık maliyet

Söz konusu maddede aşağıdaki değişikliğin yapılması

ne olursa olsun, teknik hizmet alımını en düşük

(4) (DeğiĢik:RG-3/7/2009-27277)(1) DanıĢmanlık hizmet alımı ihaleleri Kanunun ikinci

fiyatın belirleyici olduğu Hizmet Alım İhaleleri

kısmının beĢinci bölümünde yer alan maddelere göre belli istekliler arasında ihale usulüyle

yerine,

yapılır. (DeğiĢik cümle:RG-15/7/2012-28354) Ancak yaklaĢık maliyeti Kanunun 13 üncü

fiyat

yanında

teknik

yeterliliğin,
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deneyimin ve kalitenin de dikkate alındığı

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için

Danışmanlık

öngörülen üst limit tutarının dört iki katının altında kalan danıĢmanlık hizmetleri, hizmet

gelişmesi,

Sektörünün

ve

büyümesi ve

firmaların

kaliteli hizmetin

alımı ihalesiyle gerçekleĢtirilebilir.

sağlanması
Türkiye’de özellikle yapım kontrollük işlerine

“(b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için” maddesine aşağıdaki (g) maddesinin ilave

dair

edilmesi uygun olacaktır.

kabul

işlemleri

uzun

sürelerde

tamamlanamamaktadır. Bu durumda

da

g) Sadece Yapım ĠĢi Kontrollük hizmetlerine mahsus olmak üzere ilk sözleĢme bedelinin

firmalar işin %80den fazlasını tamamlasalar

tamamlanması Ģartı aranmaksızın, ilk sözleĢme bedelinin % 80’inin tamamlanması halinde

dahi “İş Bitirme Belgesi” alamamaktadırlar.

idare’den alınan “ĠĢ Durum Belgeleri”

Ayrıca yapım kontrollük işlerinde, götürü bedeli
sözleşme uyguladığı hallerde ise fiyat artışı da
olmadığından ilk sözleşme bedelinin aşılması
mümkün değildir.
11. 4734 sayılı Kanun
(Madde

10-Ġhaleye

yeterlik kuralları)

Örnek olarak; TOKİ projeleri yapım kontrollük
katılımda

işlerinde bir yapım kontrollük firması 5-6 farklı
ilde 30-40 müteahhite ait işleri kontrol
etmektedir.

Bu

durumda

işlerden

veya

müteahhitlerden bir tanesinin dahi işinin
bitmemesi halinde işin %99’u bitmiş olmasına
rağmen, yapım işin sürüncemede kalması
sebebiyle TOKİ adına yapım kontrollük işini
üstlenmiş firma işinin %100’ü bitmediği için
senelerce iş bitirme belgesi alamamaktadır.
Yönetmeliğe göre İş Bitirme Belgesi alabilmek
için

işin

%100

oranında

tamamlanması
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gerekmekte

olduğundan

yapım

kontrollük

firmaları özellikle TOKİ projelerine dair “İş
Bitirme Belgesi” alamadığından ihalelerde bu
belgeyi kullanamamaktadır.
9 maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır.
9) idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere tedarik edilecek malların
numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
Ġhale konusu iĢin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin
yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe
iliĢkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.
(Ek fıkra: 12/6/2002-476/13 md.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet iĢlerinde, denetleme veya yönetme
12. 4734 sayılı Kanun
(Madde

10-Ġhaleye

katılımda

yeterlik kuralları)

ĠĢ denetleme ve yönetme belgelerinin
yarattığı haksız rekabet

görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kiĢinin mühendis veya mimar olma Ģartı aranır. ĠĢ
bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kiĢi veya
kuruluĢların dıĢındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya
verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel
kiĢiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine
sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur. 1 (DeğiĢik son cümle: 20/11/2008-5812/3 md.; DeğiĢik son cümle:
6/2/2014-6518/46 md.) Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler onda bir
oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet iĢlerinden elde edilen belgeler yapım
iĢlerinde kullanılmaz, yapım iĢlerinden elde edilen belgeler de DanıĢmanlık Hizmet alımı
iĢlerinde kullanılmaz”.

13. DanıĢmanlık

Hizmet

Uygulama Yönetmeliği

Alımı

Alt madde (8) uygulamada yükleniciler

Bu maddenin alt maddelerinde aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.

tarafından işin hem yüklenici hem de müşavir

(6)

(DeğiĢik:16/07/2011-27996

R.G./9

md.;

DeğiĢik:07/06/2014-29023

R.G./7

md.
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(Madde

48-Değerlendirmeye

ĠliĢkin esaslar)

olarak ihale ile alınmasına olanak

Yürürlük:19/8/2014 ĠĢ deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde

sağlamaktadır. Bu nedenle KİK haksız rekabet

a)

ĠĢ bitirme ve iĢ durum belge tutarları tam olarak,

ve eşitlik ilkesine aykırıdır (8) nolu maddenin

b)

Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları onda bir

mevzuat metninden tamamen çıkarılması
gerekmektedir.

oranında
dikkate alınır.
(7) (Ek:16/07/2011-27996 R.G./9 md.; Mülga fıkra:07/06/2014 R.G./7 md. Yürürlük:19/8/2014)
(8) BU MADDE KALDIRILACAKTIR.

14. 4735

sayılı

Kamu

Ġhale

SözleĢmeleri Kanunu
(Madde 24-SözleĢme kapsamında
yaptırılabilecek ilave iĢler)

Hizmet alımı ihaleleri birim fiyat veya götürü

Söz konusu maddedeki metnin aşağıda gösterilen şekilde revize edilmesi;

bedelle yapılmakta olup, birim fiyatlı işlerde iş

“….anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım iĢlerinde sözleĢme bedelinin %10’una,

artışı öngörülmesine rağmen götürü bedelli

götürü bedel ihale edilen DanıĢmanlık hizmet iĢlerinde sözleĢme bedelinin %20’sine, birim

işlerde öngörülmemiştir. Oysa uygulamada

fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım iĢleri

bütün hizmet alımı ihalelerinde ya İdarenin

sözleĢmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleĢme ve ihale

taleplerinin karşılanması için ya da İdareden

dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

kaynaklı süre uzatım hallerinde yüklenici bazen
yıllarca personel ve diğer yükümlülükleri
taşımak

sorunda

kalmaktadır.

Teknik

Danışmanı mağdur durumda bırakan ve
hakkaniyete

aykırı

bu

durumun

ortadan

kalkması götürü bedel hizmet işlerinde de %20
lik bir artış imkanı sağlanması gerekmektedir.
15. 4735

sayılı

Kamu

Ġhale

Bu maddeye göre Teknik Danışmanın, yapım

Bu metnin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

SözleĢmeleri Kanunu

yüklenicisi ile müteselsilen sorumlu tutulması

“DanıĢmanlık hizmetlerinde, tasarım hatası, uygulama yanlıĢlığı, denetim eksikliği, hatalı

(Madde 32- DanıĢmanlık Hizmeti

nedeni ile Teknik Danışmana yüklenicinin

yaklaĢık maliyet tespiti, iĢlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek

sunucularının sorumluluğu)

sözleşmesi

sorumluluğu

ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve

doğmaktadır. Tasarım işi de olsa, yapı denetimi

benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu sözleĢme bedeli ile

kadar

tazmin

7

04.04.2017

işi de olsa bilindiği gibi bu hizmetlere ait

sınırlı olmak üzere doğrudan yapı denetimi hizmetinin sunulduğu ve idarenin ve

sözleşme

sözleşme

mahkemenin, müĢavirin de bu konuda sorumlu olduğuna karar vermesi durumunda ise

bedellerinin çok küçük bir oranıdır. Bu nedenle

yapım iĢini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte beĢ yıl süre ile sözleĢme bedeli

biri diğerinin çok küçük bir oranı olan iki

ile sınırlı olmak üzere sözleĢme bedelleri oranında sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel

sözleşmenin yüklenicilerine eşit bedelli bir

hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci

sorumluluk yüklemek hiçbir hakkaniyet anlayışı

madde hükümleri uygulanır.”

ile

bedelleri

yapım

bağdaşmamaktadır.

Bu

nedenle

sorumluluğun sözleşme bedelleri oranında
dikkate alınması en adil yol olacaktır.
Bunun yanında, Teknik Danışmana ucu açık bir
sorumluluk yüklemenin de İdare açısından
hiçbir anlamı ve faydası bulunmamaktadır.
Çünkü teknik Danışmanlık şirketleri büyük
sermayeli şirketler değildirler, tüm varlıkları
çalışan

personel

hizmetlerini
oldukları

ve

sunmak

teçhizattır.

Danışmanlık

teknik

danışmanlık

üzere

kullanmakta

Bu

hizmeti

nedenle

Teknik

yüklenicilerinin

sorumluluklarının maksimum sözleşme bedeli
ile sınırlanması, Teknik Danışmanın aynı
zamanda

Mesleki

yaptırmasına

olanak

Sorumluluk
sağlayacak,

Sigortası
böylece

İdareler güvence altına alacakları riskleri
bilebilecekler, ilave gördükleri riskleri başka
şekilde (all-risk gibi) sigortalarla güvence altına
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alabileceklerdir.
Ayrıca

Mesleki

Sorumluluk

Sigortası

yaptırılabilmesi için diğer önemli bir husus da
sorumluluk süresidir. Hizmetin bitiminden sonra
beş yılı aşan sorumluluk süreleri sigorta
firmaları tarafından kabul görmemektedir.
Bu metnin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.
“DanıĢmanlık hizmetlerinde, tasarım hatası, uygulama yanlıĢlığı, denetim eksikliği, hatalı
yaklaĢık maliyet tespiti, iĢlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek
ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve

16. DanıĢmanlık Hizmet Alımlarına Ait
Tip SözleĢmesi

Gerekçe ve açıklama 15. Madde altında

(Madde 52 DanıĢmanın tazmin

verilmiştir.

sorumluluğu)

benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu sözleĢme bedeli ile
sınırlı olmak üzere doğrudan yapı denetimi hizmetinin sunulduğu ve idarenin ve
mahkemenin, müĢavirin de bu konuda sorumlu olduğuna karar vermesi durumunda ise
yapım iĢini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte beĢ yıl süre ile sözleĢme bedeli
ile sınırlı olmak üzere sözleĢme bedelleri oranında sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel
hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci
madde hükümleri uygulanır.”

17. 4734 sayılı Kanun
(Madde 62-Ġdarelerce uyulması
gereken diğer kurallar)

İdareler Danışmanlık Hizmet alımı kapsamında

Aşağıdaki metnin 62.maddenin e) bendi altına 4.madde olarak ilave edilmesi

personel, bilgisayar, program, printer, plotter,

4) DanıĢmanlık hizmet alımı ihalelerinde, DanıĢmanın ihale konusu hizmeti yerine

fotokopi makinası, şoförlü taşıt aracı gibi bir çok

getirebilmesi amacıyla kendi kullanımı için alması gerekenler dıĢında, idarelere verilmek

isteklerde bulunmaktadırlar. Danışmanın ana

veya tahsis edilmek üzere hiçbir Ģekilde personel, ekipman, bilgisayar, bilgisayar

hizmet konusu, bu gibi malzeme ve ekipmanın

programı, malzeme, taĢıt alımı veya kiralanması talep edilemez.

temini değildir. Bu gibi idare ihtiyaçlarının,
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri haricinde
tutulması uygun olacaktır.
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SGK onaylı hizmet bildirimi hususu ayın birinci

İlgili Madde de aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması.

veya ikinci haftası yapılacak olan bir ihaleye

(3) (DeğiĢik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) Anahtar teknik personelde aranacak toplam

başvuruda bulunulmasını zorlaştırmaktadır.

mesleki deneyim süresi en fazla 10 yıl, benzer deneyim ise en fazla 5 yıl olarak

Firmalar prim bildirgelerini bir sonraki ayın 23

öngörülebilir. Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam

gününe kadar SGK’ya beyan etme hakkında

deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim

sahiptirler. Dolayısıyla bu tarihten önceki ihale

süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, danıĢmanlık hizmet

Uygulama Yönetmeliği

başvurularında SGK Hizmet Bildirimi temin

iĢleri ile ihale konusu iĢ ve benzer iĢlere iliĢkin mesleki deneyimi özgeçmiĢ formuyla,

(Madde 39-(3)-Organizasyon

edilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. En

ilgisine göre son baĢvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday ve isteklinin bünyesinde

yapısına ve personel durumuna

azından son başvuru veya ihale tarihi ayın ilk

bulunduğu husus ise, son baĢvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik

iliĢkin belgeler)

15 günü içinde olan ihalelerde bir önceki aya ait

Kurumu onaylı “Hizmet bildirimi” ile tevsik edilir. Son baĢvuru veya ihale tarihi ayın ilk 15

bildirimleri sunmayanlara iki önceki aya ait

günü içinde olan ihalelerde bir önceki aya ait bildirimleri sunmayanlar, iki önceki aya ait

bildirimleri sunma imkanı tanınmalıdır. Benzer

bildirimleri sunabilirler. Ġlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan

bir uygulama Bilanço ve Eşdeğer belgeler için

anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi

Danışmanlık Hizmet alımı Uygulama

diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet

Yönetmeliği Madde 34 (5)’de mevcuttur.

çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

18. DanıĢmanlık

Hizmet

Alımı

İlgili Madde de aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması.
İhalelere, üniversiteler ve kamu kurum ve
19. 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu
(Madde 11: Ġhaleye Katılamayacak
Olanlar)

kuruluşlarının

ortak

olduğu

firmalar

da

katılmakta olup bu durumun 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun Temel İlkeleri (Madde 5)
arasında yer alan rekabet, eşit muamele gibi
ilkeleri ile çeliştiği açıktır

20. DanıĢmanlık Hizmet Alımlarında

Danışmanlık

firmalarının

bilgi

birikimleri,

g) (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; DeğiĢik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.)
….
(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) Ġhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya
idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi
kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
Vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ve üniversiteler ile ortakları arasında herhangi
bir kamu kuruluĢu olan tüzel kiĢiler ihalelere giremez.
Bu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

Uygulanacak Tip Ön Yeterlik

deneyimleri büyük önem arz etmekte olup,

ç) Genel hizmet deneyimine iliĢkin belgeler

ġartnamesi,

danışmanlık hizmet alımı işlerinde firmaların

(DeğiĢik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./11. md.) (b) bendinde yer alan belgelerin içeriğinde
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(Madde 7 – Ön yeterlik baĢvurusu

danışmanlık

hizmetlerine

ait

deneyim

için gereken belgeler)

sürelerinin, dikkate alınması gereken en önemli

(ç) Genel hizmet deneyimine

parametrelerden biri olduğu açıktır. Bu durum

iliĢkin belgeler

Kamu İhale Mevzuatında dikkate alınmış ve
“Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak

bulunmaması halinde
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya
sanayi odasından alınmıĢ ticaret siciline tescil veya ilgili meslek odasına kayıt tarihinin
gösterir belge.
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmıĢ ticaret siciline tescil
tarihinin gösterir belge.

Tip Ön Yeterlik Şartnamesi”nde firmaların genel
hizmet

deneyim

sürelerinin

puanlanması

öngörülmüştür. Ancak firmaların Genel Hizmet
Deneyim sürelerinin belirlenmesi Ticaret Odası
Belgesi’nde yer alan, firmanın ticaret siciline

Adayların, danıĢmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimleri, sunmuĢ oldukları “Genel
Hizmet Deneyimi” listesindeki iĢler arasından bir kamu kurum veya kuruluĢuna
gerçekleĢtirmiĢ oldukları ve belgeleyebildikleri en eski iĢ dikkate alarak değerlendirilir.
Adaylar belge olarak söz konusu iĢe ait ilgili kamu kurum veya kuruluĢundan almıĢ

tescil tarihi dikkate alınarak yapılmaktadır.

oldukları ĠĢ Deneyim/ĠĢ Bitirme belgesini sunacaklardır.

Geçen süre zarfında, Ticaret Odası Tescil tarihi

Kamu Ġhale Kanunun yürürlüğe girmesinden önce gerçekleĢtirilen iĢlere ait iĢ bitirme/iĢ

tam puan alacak kadar eski olmayan bazı

deneyim belgelerinde danıĢmanlık hizmetinin bedelinin belirtilmiĢ olması, güncellenecek

firmaların Danışmanlıkla hiç ilgisi olmayan,

bu bedelin Kamu Ġhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt

ancak kuruluş tarihi eski olan bir firmayı satın
almak veya bu tip bir firmayla birleşmek gibi
bazı organizasyonlarla tescil tarihi eski bir firma
haline geldikleri görülmektedir. Bu durumun

bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerinde olması gerekmektedir.
Adayın DanıĢmanlık Hizmetlerinde Genel Hizmet Deneyimi Süresi, belgede belirtilmiĢse
sözleĢme tarihi yoksa iĢ bitirme/kabul tarihi dikkate alınarak ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla
hesaplanır.

engellenmesi büyük önem arz etmektedir.
Firmanın Genel Hizmet Deneyim süresinin
Ticaret Odası tescil tarihine göre değil,
belgeleyebildiği en eski Danışmanlık İşi dikkate
alınarak yapılması en doğru çözüm olacaktır.
21. DanıĢmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ön Yeterlik

Gerekçe ve açıklama 20. Madde altında

Bu maddede aşağıdaki değişikliğin yapılması önerilmektedir.

verilmiştir.

Adayların, danıĢmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimleri aĢağıdaki Ģekilde
değerlendirilir.
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ġartnamesi,

Ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla adayların genel hizmet deneyimi süresi;

(Madde 8.6.1 – Genel Hizmet

a) Adayın faaliyet süresi 20 yıldan fazla ise

[......]Puan,

Deneyiminin puanlaması)

b) 10-20 yıl ise (20 yıl dahil)_____________

[......]Puan,

c) 5-10 yıl ise (10 yıl dahil)______________

[......]Puan,

d) 0-5 yıl ise (5 yıl dahil)________________

[......]Puan,

verilir
ĠĢ ortaklıklarında, pilot ortağın genel hizmet deneyim süresi esas alınır.
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