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 İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1.  
Onay Belgesi, 
 (Varsa, pazarlık ihalelerinde davetli listesi, bütçe raporları vb. eki belgeler dâhil.) 

2.  
Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,  
(Kısmi teklif kabul edilen ihale veya alımlarda her kısma ait ayrı ayrı düzenlenmiş cetveller gönderilir. 

Yaklaşık maliyet için alınan tüm teklifler, yapılan güncellemeler vb. belgeler ile icmaller dâhil) 

3.  
İhale veya alım komisyonlarının kurulmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı, 
(Asil ve yedek üyelerin ayrı ayrı, komisyondaki görevlerinin belirtildiği hali ile) 

4.  
İhale işlem dosyasının ihale komisyon üyelerine verildiğine dair tutanak,  

5.  
4734 sayılı Kanuna tabi yapılan ihalelerde Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt 

numarası verilen ihale kayıt formu, 
(4734 sayılı Kanun’un istisna maddelerine göre yapılan alımlar dâhil) 

6.  
İhale veya alım için ilan yapılmış ise; ilanın yapıldığına ilişkin belgeler, 
(ilanın birden fazla yöntem ve/veya yerde yapılması halinde bunlara ilişkin tüm belgeler dâhil) 

(Yapılmışsa düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları dâhil) 

7.  
İlan zorunluluğu bulunmayan ihaleler ve alımlarda, isteklilerin davet edildiğine dair 

davet yazıları, 

8.  
Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre 

yapılacak işlerde; 

 Yılı merkezi yönetim bütçe kanununun bu konudaki hükümlerinin ve her yıl yürürlüğe konulan yatırım 

programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını 

kanıtlayan belgeler, 

 Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt 

kalemlerine ilişkin bilgiler, 

 Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin belgeler, 

9.  İlgili mevzuatı gereğince çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli  

olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon  

izin veya kararları, 

10.  
Yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin 

tamamlandığına dair belgeler, 
(4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) 

11.  İhaleye veya yapılan alıma ilişkin tüm şartnameler, 
(İdari, teknik, özel teknik vb. şartnameler) 

12.  
4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tek kaynaktan 

yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,  
(Doldurulmuş ve onaylı olarak) 

13.  
Sözleşme veya protokol tasarısı, 
(Dolu, imzasız ) 

14.  
Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat 

hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken tüm standart formlar ve diğer belgeler,  
(İhale ve ya alım komisyonu tarafından ihale esnasında düzenlenen standart formlar ve tutanaklar dâhil)  

15.  
Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair 

belgeler, 

16.  
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığa veya 

Kamu İhale Kurumuna başvuru bulunduğu takdirde, buna ilişkin belgeler ve yazışmalar,  
(Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığa ve Kamu ihale Kurumuna yapılan şikâyet başvuruları 

sonuçlanmadan taahhüt dosyaları Başkanlığa gönderilmeyecektir) 

17.  
İsteklilerin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna veya ilgili harcama 

birimine ibraz ettiği belgelerin tamamı, 
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18.  
Ön yeterlik ve/veya ihale veya alım komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere 

ait eleme nedeni olan bütün belgeler, 
(Konu ile ilgili düzenlenmiş ise komisyon ara değerlendirme tutanakları, yapılan yazışmalar, araştırmalara 

ilişkin bilgi ve belgeler vb. dahil) 

19.  
İhale veya yapılan alım üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesine 

göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri, 

(Şirkette hisse oranı %50’den fazla olan ortaklar ile vekaleten teklif verenler dahil) 

20.  
İhale komisyonu tutanak ve kararları, 

21.  
İhale veya alım kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı,  

(onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir) 

22.  
 Kesinleşen ihale veya alım kararının tüm isteklilere bildirilmesine ilişkin tebligat belgeleri,  

23.  
İhale veya alım kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin 

belge, 
( Damga vergisinden istisna olunması halinde, istisnaya ilişkin belgeler gönderilecektir.) 

24.  
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bakanlık Makamının, Üst 

Yöneticinin vb. makamların iznine tabi alımlarda izin yazısı, 
(Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hallerde ilgili idarenin izni) 

25.  
Varsa, diğer bilgi ve belgeler, 
(Yapılan ihalenin veya alımın yapılma yöntemine göre burada sayılmayan ancak harcama birimi tarafından ön 

mali kontrolün sağlıklı yapılması amacıyla gönderilmesi gerektiği değerlendirilen veya mevzuatı gereği 

gönderilmesi zorunlu olan diğer belgeler.)       

26.  
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak 

belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi 

ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama 

belgesi, 

27.  
İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren ihale yetkilisince onaylı ve EK:2’de 

belirtilen formata uygun olarak düzenlenmiş dizi pusulası, 

2

NOT  

1) Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden Elektronik İhale Uygulama 

Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde (e-ihale) ilgili 

yönetmelik ve mevzuatına uygun evraklar sunulacaktır. (Yukarıda belirtilen 

elektronik sisteme kayıtlı evrakların onaylı suretleri gönderilecektir) 

2) Ön Mali Kontrol işlemleri esnasında yukarıda sayılmayan ancak Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan belgeler harcama birimleri tarafından 

ivedilikle sağlanacaktır. 
 

  

  

  

  
 

 


