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SİMDATA KAMU İHALE BÜLTENİ 

 

 

 

1. Kamu İhale Kurumu tarafından; İhale aşamasında iş deneyim belgesi kullanılan 

ortağın sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü durumunda tesis edilecek işlemler 

hakkında Kamu ihale mevzuatında, ölüm tarihinden sonra devralma yoluyla birleşilen ve 

tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim belgesinin kullanılıp kullanılamayacağı, söz 

konusu iş deneyim belgesinin kullanılması halinde belge güncelleme tarihine esas olarak 

hangi tarihin dikkate alınacağı ve yeterlik kriterine esas olarak sözleşme bedelinin 

güncellenip güncellenmeyeceği hususlarına dair açık bir hüküm bulunmamaktaydı. 

 

Bu sebeple konuya ilişkin olarak alınan 07/07/2022 tarihli ve 2022/DK.D-263 sayılı 

Düzenleyici Kamu İhale Kurulu Kararıyla,  

 

“1) Pilot ortak tarafından yeterliğinin tevsiki amacıyla devralma yoluyla birleşilen ve 

tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim belgesi sunabileceği; bu durumda iş deneyim 

belgesi sahibi şirket birleşme nedeniyle tasfiyesiz sona ereceğinden 4734 sayılı Kanunun 

10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine en 

az bir yıldır sahip olma şartının sağlanmasının fiilen mümkün olmayacağı, dolayısıyla 

belge sunumunda anılan şartın aranmaması gerektiğine, 

 

2) Pilot ortak tarafından yeterliğinin tevsiki amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin, 

Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer verilen hükümler dikkate alınarak, belgeye konu 

işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, söz konusu iş 

deneyim belgesinin idareye sunulduğu tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait 

endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi gerektiği, 

yeterlik kriterlerinin ise devredilen sözleşmelerde olduğu gibi ilk sözleşme bedeli 

herhangi bir güncelleme işlemine tabi tutulmaksızın dikkate alınması gerektiğine,” karar 

verilerek mevzuattaki hukuki boşluk giderilmiştir. 
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2.  04 Ağustos 2022 Tarihli ve 31913 Sayılı Resmî Gazete’de Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) ve (aa) 

bentleri kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Buna 

göre; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ihalelerinde, 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi 

ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilecektir.  

 

3.  12 Ağustos 2022 Tarihli ve 31913 Sayılı Resmî Gazete’de   Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) 

bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Buna 

göre; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ihalelerinde, 4735 Sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 

Esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı 

verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilecektir.  
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