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YÖNETMELİK 

Kamu İhale Kurumundan: 

HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE 

DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 

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” ibaresin-

den 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) numaralı 

alt 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 bel-

gelerin istenildiği ihalelerde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknolojik ürün deneyim belgesinin ve” ibaresi eklen-

miş; üçüncü fıkrasında yer alan “belgelerin” ibaresi “belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin” olarak değişti-

rilmiştir. 

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 va-

kıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projele-

rinde 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 yürüt-

tükleri 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 sonuçlandı-

rılma 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. Konsor-

siyum 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 Mektubu 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 sorumlu-

luk 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 

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (30) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan 25.3.1 inci madde-

sinin 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 uyul-

mak 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 uyul-

mak 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 Maddesinin (b), (c), (f) 

Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında 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 uyul-

mak 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 Maddesinin (a), (d), (e) 

Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (30) numaralı 

dipnotunun (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 uyul-

mak kaydıyla idarece belirlenecek engelli işçi sayısı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu da burada belirtilecektir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“BaĢlamıĢ olan ihaleler 

GEÇĠCĠ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu ya-

pılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandı-

rılır.” 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

4/3/2009 27159 (Mükerrer) 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
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2- 10/1/2010 27458 

3- 4/3/2010 27511 

4- 16/12/2010 27787 
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11- 28/11/2013 28835 

12- 25/12/2013 28862 

13- 7/6/2014 29023 
  

 


