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Başkanlığınm uygun görüşıinü ahrak ,osyhl güvenfikprim b,Öt'cünun khpsamı ve futannı;(d)
bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlrğrnın uygun görüştinü alaıak vergi borcu
kapsamrna girecek vergileri; ttir ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir. Bu madde
kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileçeği Kurum
tarafindan belirlenir. Gerçeğe ayl«n hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale
üzerinde kalan istekli tarafindantaahhiit alhna alrnan durumutevsik eden belgelerin sözleşme
imzalanmadan önce. verilmemesi lıblinOe bu durumda olanlar ihale dışı bıra}ılarak
geçicitemhatları gelk kaydedilir." hüknoü, "Geçibi teminat',',başlıklı 33'ünçü maddesinde
"İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'i,inden az olmamak üzere, istekli tarafindan verilecek
hıtarda geçici teminat alınır. İhale doktlmanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti
ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir." hükmü, "Sözleşmeye davet" başlıklı
42'ıci maddesinde "4I iıci maddede belirtilen siirelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması
gereken hpllerde ise bu kontroliin tamamlandrğı tarihi izleyen giinden itibaren üç gtin içinde
ihale üzerinde'bırakılanistekliye, tebliğ tariÜini izleyen on giin içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hqsusu bildirilir. Yabancr istekliler için bu siireye oniki gün
ilave edilir. Sözleşmenin imzaLana-cağı tarihte, ihale s<inuç bilgileri Kuruma gönderitmek
suretiyle ihale iizerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklr olup olınadığının teyit
edilmesi zorunludur. 43 iincü madde hiil§xii gereğince sözleşmeden önce kesin teminat
alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat
istenilmeksizin birinci fıkrahiil«imlerinegöreyapıiır."hülonü, "Sözleşme yapılmasında
isteklinin görev ve sorumluluğu" başlıklı 44'ünçü maddesinde "İhale iizerinde kalan istekli
42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara
uyıılmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hiiktim almaya gerek kalmaksızın ihale iizerinde
kalan isteklinin geçici teminatr gelir kaydedilir, Bu durumda idare, ekonomik açrdan en
avantajlı ikinçi teklif fiyahnın ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak
ekonomik açrdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi içıı, 42
nci maddede belirtilen on günliik sürenin bitimini izleyen üç gıin içinde ekonomik açrdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekildetebligağapıIır.
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda
ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir." hükmü yer
almaktadır.

Aiımı İhaleüeri Uygulama Yönetrneliği'nin "İhale dışı bırakılma" başlıklı
51'nci maddesinde "Kanu]ıunlOuncumaddesindeyeralanhükıimlergereğince;
ç) Türkiye'nin
veya kÖndi ülkesinin mevzuat hiikiimleri uyannca kesinleşmiş vergi borcuolan,
HizmeI"

adayveisteklilerihaledışıbırakılır. (2) İhale iizerinde kalan istekliden, birinci fikranın (a), (b),
(c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrğına dair belgeierin sözleşme
imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru
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ileaişebilirsini".

