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velveya ihale tarihinde .isteklinin aşrlan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığınr
göstermesi gerekir. ... (6) Birinci fikrarun (ç) bendindeki "Türkiye'de kesinleşmiş vergi
borcu"nun kapsamna girecekvergilerin tiir ve futan Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.
(7) Türkiye'de kesinleşmiş vergi borcunun değerlendirilmesinde ise isteklinin; a) Beyan
ıJ;zerine alrnan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapı|an vergilerde
ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu, b) Re'sen,
ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği stirece,
kesinleşmiş vergi borcu olmadığı, c) Re'sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı
vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde
ödenmemiş alacak bulunmadığı stirece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı, ç) Vadesi geçtiği
halde ödenrnemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirikniş veya tecil edilmiş vergı
borçlannın, vadesindeki ödomeler aksatılmadığı siirece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı, d)
Vergi borçunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükiimleri
çerçevesinde bebren. İahsill yolundç tesis ,ddiien işlemlere karşı dava açılması halinde, bu
dava sürecinde veya sonucunda t$ip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar
bulunmadığı durumlardakeİinleşmiş vergi borcu olduğukabul edilecektir." hükmü, "İhalenin
kararu bağlanması ve onaylanması" başlıklı 65'inçi maddesinde "(1) Y.aprlan değerlendirme
sonucu ihale ekonomik açrdan en avantajlr teklifi vefen isteklinin iizerinde brakrlır ve ihale
komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisininonaymasunulur. ... (3) İhale yetkilisi,
karar tarihiniizleyen en geçbeş işgünü içindeihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder. (4) İhale; karann onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi
halinde ise hükiimsüz sayılır. (5) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve
başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başwru
kapsamında idareye verilen asıl belgeier ile noter onaylı suret belge\eg aday veya isteklinin
talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret
belgelerin idareçe onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludın. (6)
Tiirklirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi sırasında,
teminat değerlerine ilişkin belgenin aslrna uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale işlem
dosyasında mıiıafaza edilir." hiikmü, "İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet
edilmesi" başlıklı 67'rıci maddesinde "(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin
bitimini, ön mali kontrol yapilması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığ tarihi
izleyen giinden itibaren üç giin içinde ihale iizerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini iz|eyen
on gün içinde kesin teminatr vermek suretiyle sözleşmeyi imzalamasr hususu bildirilir.
Yabancı istekliler için bu süreye oniki gtin ilave edilir, (2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte,
sözleşme imzaLanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale
tizerindğ kalan isteklinin ihalelere katdmaktan yasakiı olup olmadığının teyit edilmesi
zorunludur. (3) Mücbir sebep halleri dışrnda, üale iizerinde kalan istekli, yasal
yiil«imlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadrr. Bu zorunluluğa
uyulmaması halinde, iha\e |d.:zerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek
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