X. Ka
alkınma Planı
İnşaat, Müh
hendislik
k-Mimarlıık, Teknik Müşav
virlik ve M
Müteahhitlik
Hizzmetleri Özel
Ö
İhtis
sas Kom
misyonu Raporu iiçin
TürkM
MMMB Notları
N
ddeye ilişk
kin konular:
1. mad
Kamu İh
hale Kanunu
u ile ilgili konularda 200
07-2012 dön
nemindeki de
eğişiklikler aaşağıda
sıralanm
maktadır.

A) 5 Ara
alık 2008 ta
arihli 27075 sayılı Resm
mi Gazete'de yayınlana
an "Kamu İhhale Kanunu
u ile
Kamu İh
hale Sözleşşmeleri Kanununda De ğişiklik Yap
pılmasına Dair Kanun" ile (Kanun
No.5812
2) madde 3'de
3
yapılan değişiklikle
er ile ile son
n 15 yıl içind
de kabulü yaapılmış işler
deneyim
m belgesind
de dikkate alınacaktır.
a
MADDE
E 3 – 4734 saayılı Kanunu
un 10 uncu m
maddesinin; birinci
b
fıkrasının (b) benddinin (2) num
maralı alt
bendi aşağıdaki şekillde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındakii “tüzel kişiliiğin” ibaresinnden önce geelmek
üzere “enn az bir yıldıır” ibaresi ek
klenmiş, üçünncü fıkrasınıın son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirillmiştir.
““2) İstekli tarafından kam
mu veya özell sektöre bed
del içeren bir sözleşme kaapsamında taaahhüt
edilen ihhale konusu iş
i veya benzeer işlere ilişkkin olarak;
aa) Son onbeşş yıl içinde geçici kabulüü yapılan yapım işleri ile kabul
k
işlemleeri tamamlan
nan
yapımla ilgili hizmett işleriyle ilgili deneyimi gösteren bellgeler,
bb) Son onbeşş yıl içinde geçici
g
kabulüü yapılan yap
pım işleri ile kabul
k
işlemle
leri tamamlan
nan
yapımla ilgili hizmett işlerinde sö
özleşme bedeelinin en az % 80'i oranın
nda denetleneen ya da yönetilen
mi gösteren beelgeler,
işlerle ilggili deneyim
cc) Devam edden yapım vee yapımla ilg ili hizmet işllerinde; ilk sö
özleşme beddelinin tamam
mlanması
şartıyla, son onbeş yııl içinde gerççekleşme oraanı toplam sö
özleşme bedeelinin en az % 80'ine ulaşşan ve
kusursuzz olarak gerççekleştirilen, denetlenen vveya yönetileen işlerle ilgiili deneyimi gösteren bellgeler,
B) 3 Te
emmuz 2009 tarihli 272
277 sayılı R
Resmi Gazete'de "Danışmanlık Hiizmet Alımı İhaleleri
Uygulam
ma Yönetmeliğinde De
eğişiklik Yap
pılmasına Dair
D Yönetmelik" yayınlaanmıştır.

M
MADDE 1- 4//3/2009 tarrihli ve 277159 sayılı mükerrer Resmî Gaazete’de yayımlanan
Danışmaanlık Hizmett Alımı İhaleeleri Uygulaama Yönetm
meliğinin 4 ün
ncü maddesiinin dördünccü fıkrası
aşağıdakki şekilde değğiştirilmiştir..
“((4) Danışmannlık hizmet alımı ihaleleeri Kanunun
n ikinci kısm
mının beşincii bölümünde yer alan
maddeleere göre belli istekliler arasında
a
ihalee usulüyle yapılır.
y
Ancaak yaklaşık m
maliyeti Kan
nunun 13
üncü maddesinin ikkinci fıkrasıının (b) benndinin (2) numaralı
n
altt bendinde hizmet alım
mları için
öngörüleen üst limiit tutarının altında kaalan danışm
manlık hizm
metleri, hizm
met alımı ihalesiyle
i
gerçekleeştirilebilir.”
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C) 16 M
Mart 2011 ta
arihli 27876 sayılı Resm
mi Gazete'de "Danışma
anlık Hizmeet Alımı İhaleleri
Uygulam
ma Yönetmeliğinde De
eğişiklik Yap
pılmasına Dair
D Yönetmelik" yayınlaanmıştır. Bu
u
madded
de e-imza ve EKAP( Ellektronik Ka
amu Alımlarrı Platformu) oluşturulm
masıyla ilgilii
eklemeller yer almışştır.
MADDE 2 – Aynı
A
Yönetm
meliğin 4 ünccü maddesiine aşağıda
aki fıkra ekleenmiştir.
y
ve ihaale doküman
nının hazırlan
nması, ihale kkaydının yap
pılması ve
“(9) İdarre, ihtiyaç rapporu ile ön yeterlik
ihale kayyıt numarasınnın alınması, ilanların yayyımlanması, ihale
i
komisy
yonu oluşturm
ma işlemlerin
nin ve
dokümann satın alanlaarın kaydı, do
okümanda aççıklama ve değişiklik
d
işleemlerinin yappılması, başv
vuru ve
teklifler ile bunların değerlendirillmesi işlemleerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecinne ilişkin işleemler ile
ihale sonnuç işlemleriinden Kurum
mca belirlenennleri, ilgili ik
kincil mevzu
uattaki düzennlemeleri esaas alarak
EKAP’taa gerçekleştirrilir.”
M
MADDE 7 – Aynı
A
Yönetm
meliğin 25 innci maddesin
nin başlığı “İh
hale ve ön yeeterlik doküm
manının
görülmesi, ön yeterliik dokümanın
nın satın alınnması ve EK
KAP üzerindeen indirilmessi” olarak
değiştirillmiş, aynı maddenin
m
birin
nci fıkrası aşşağıdaki şekiilde değiştirillmiş, ikinci ffıkrasının son
nuna
aşağıdakki cümle ekleenmiştir.
“(1) Ön yeterliik dokümanıı ile ihale dokkümanı, EKA
AP’ta ve idarrenin ilanda belirtilen adresinde
bedelsiz olarak görüllebilir. İhaley
ye katılmak iiçin ön yeterrlilik dokümaanının idarecce her sayfası
mış nüshasınnın idareden satın alınmassı veya EKA
AP üzerinden e-imza kullaanılarak indiirilmesi
onaylanm
zorunluddur. İhale dokkümanı, ön yeterlik
y
sonuucu yeterli bu
ulunarak kısaa listeye alınaan bütün adaaylara
davet meektubu ekindde gönderilir..
“Ö
Ön Yeterlik Dokümanının
D
n, EKAP üzeerinden e-im
mza kullanılarrak indirilmeesi durumund
da
dokümann bedeli ödennmez.”

D) 15 Temmuz 201
12 tarihli 28
8354 sayılı R
Resmi Gaze
ete'de "Kam
mu İhale Geenel tebliğind
de
ebliğ" yayın
nlanmıştır.
Değişiklik Yapılmassına Dair Te
MA
ADDE 1 – 22/8/2009
2
tarrihli ve 273277 sayılı Resm
mî Gazete’dee yayımlanann Kamu İhalee Genel
Tebliğinnin 74.8. madddesi aşağıdaaki şekilde deeğiştirilmiştiir.
“774.8. 4734 saayılı Kanunun 13 üncü m
maddesinin biirinci fıkrasın
nın (b) bendiinin (2) numaaralı alt
bendindee hizmet alım
mları için öng
görülen üst llimit tutarının
n dört katının
n altında kalaan ve hizmett alımı
ihalesiylle gerçekleştiirilecek olan danışmanlıkk hizmeti alım
mlarında kalite ve standaarda ilişkin belgeler
kapsamınnda sadece kalite
k
yönetim
m sistem belggesi istenebiilecektir.”
M
MADDE 2 – Aynı
A
Tebliğiin 84.1. madddesi aşağıdak
ki şekilde deeğiştirilmiştirr.
“884.1. 4734 saayılı Kanunun 48 inci maaddesinin ikin
nci fıkrası uy
yarınca, yakllaşık maliyetti 4734
sayılı Kaanunun 13 ünncü maddesinin (b) benddinin (2) num
maralı alt bend
dinde hizmett alımları için
öngörüleen üst limit tuutarının dört katının altınnda kalan dan
nışmanlık hizzmetleri, Hizzmet Alımı İhaleleri
İ
Uygulam
ma Yönetmelliğine göre gerçekleştirileebilecektir.”
Ahm
met Rasim Sokak No:35 / 2 Çankayya 06550 ANKARA
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M
MADDE 3 – Aynı
A
Tebliğiin 84.2. madddesi aşağıdak
ki şekilde deeğiştirilmiştirr.
“884.2. Anılan Yönetmeliğiin 44 üncü m
maddesinde, Kanunun
K
13 üncü maddeesinin birinci
fıkrasının (b) bendinnin (2) numarralı alt bendinnde hizmet alımları
a
için öngörülen
ö
üsst limit tutarıının dört
k hizmeti alım
mı ihalelerin
nin Hizmet Alımı
A
İhalelerri Uygulama
katının aaltında kalan danışmanlık
Yönetmeeliğine göre gerçekleştiriilmesi halindde, iş deneyim
mini gösteren
n belgelerin ddüzenlenmessi,
verilmessi ve değerlenndirilmesind
de Danışmanllık Hizmet Alımı
A
İhalelerri Uygulamaa Yönetmeliğ
ğinde yer
alan hükkümlerin uyggulanacağı beelirtilmiştir.””
M
MADDE 4 – Aynı
A
Tebliğiin ekinde yerr alan “Hizm
met Alımı İhaaleleri Uygula
lama Yönetm
meliğine
göre isteenilecek belggeler” başlıklı Ek-H.1 tabblosunda yer alan “Yaklaşşık maliyeti 44734 sayılı Kanunun
K
13 üncü maddesinin birinci fıkrassının (b) benndinin (2) num
maralı alt bendinde hizm
met alımları iççin
öngörüleen üst limit tuutarının altın
nda kalan ve hizmet alımıı ihalesiyle gerçekleştirile
g
len danışman
nlık
hizmet aalımlarında” ibaresi, “Yak
klaşık maliyeeti 4734 sayıılı Kanunun 13 üncü madddesinin birin
nci
fıkrasının (b) bendinnin (2) numarralı alt bendinnde hizmet alımları
a
için öngörülen
ö
üsst limit tutarıının dört
manlık hizmeet alımlarınd
da”
katının aaltında kalan ve hizmet allımı ihalesiyyle gerçekleşttirilen danışm
şeklinde değiştirilmiştir.

E) 15 Te
emmuz 201
12 tarihli 28354 sayılı R
Resmi Gaze
ete'de "Dan
nışmanlık H
Hizmet Alımı
İhaleleri Uygulama
a Yönetmeliğ
ğinde Değişşiklik Yapılm
masına Dairr Yönetmeli k" yayınlanmıştır.
M
MADDE 1 – 4/3/2009
4
tariihli ve 271599 sayılı mükeerrer Resmî Gazete’de
G
yaayımlanan
Danışmaanlık Hizmett Alımı İhaleleri Uygulam
ma Yönetmelliğinin 4 ünccü maddesiniin dördüncü
fıkrasının ikinci cüm
mlesi aşağıdak
ki şekilde deeğiştirilmiştirr.
“A
Ancak yaklaşşık maliyeti Kanunun
K
13 üncü maddeesinin birinci fıkrasının (bb) bendinin (2)
(
numaralıı alt bendindde hizmet alım
mları için önngörülen üst limit
l
tutarının dört katınıın altında kallan
danışmannlık hizmetleeri, hizmet alımı ihalesiyyle gerçekleşttirilebilir.”

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik
M
Hizmetlerine
H
e Sağlanacak
k Devlet Yarrdımları Haakkında Teb
bliğ”
Ekonom
mi Bakanlığı tarafından
t
dü
üzenlenen, 20012/3 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizm
metlerine Sağlanacak
Devlet Y
Yardımları Hakkında
H
Teb
bliğ” 25.06.2 012 tarihind
de Resmi Gazetede yayınnlanarak yürü
ürlüğe
girmiştirr.

3. mad
ddeye ilişk
kin konular:
Kamu-Ö
Özel Sektör İşşbirliği ( PPP
P) için Kamuu'nun yaptığıı bazı işlerin Müşavirlik K
Kuruluşlarına
aktarılm
ması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
y
Özellikle kaamu tarafınd
dan yapılan taasarım ve uy
ygulama
dır.
hizmetleerinin Teknikk Müşavirler tarafından yyapılması Kaalkınma Plan hedeflerindee bulunmalıd
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