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YÖNETMELİK 

Kamu İhale Kurumundan: 
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(8) Hava ambulansı hizmeti ve yangın ile mücadele amaçlı hava aracı hizmeti alımına ilişkin olarak 

adaylardan ve isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile iş deneyimini gösteren belgeler istenmez. Bu 

Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen ve bu Yönetmeliğin eki Tip İdari ve Tip Ön Yeterlik 

Şartnamelerinin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Ön Yeterlik Başvurusu İçin 

Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı 

maddelerinde yer verilen sicil, izin, ruhsat gibi belgelerin iş ortaklarından herhangi biri tarafından sunulmasına ilişkin 

düzenleme sivil havacılık mevzuatı esas alınarak yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendine “Ar-Ge merkezlerinde,” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,” ibaresi, “ortaya çıkan” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi 

neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 

22 nci maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir. 

“22.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde 

diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, 

mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, 

gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve 

mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, 

denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10 uncu maddesinin 

beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ayrıca yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 

yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştıramaz.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu maddesi 

başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler 

Madde 39 – Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek 

teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların mevcut koşullara 

göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından 

korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol 

teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır. 

Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.” 

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin; 

a) 2 nci maddesi 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

4/3/2009 27159 (Mükerrer) 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 3/7/2009 27277 



2- 10/1/2010 27458 

3- 4/3/2010 27511 

4- 16/12/2010 27787 

5- 16/3/2011 27876 

6- 20/4/2011 27911 

7- 16/7/2011 27996 

8- 15/7/2012 28354 

9- 13/4/2013 28617 

10- 24/9/2013 28775 

11- 28/11/2013 28835 

12- 25/12/2013 28862 

13- 7/6/2014 29023 

14- 16/8/2014 29090 

15- 25/10/2014 29156 

16- 12/6/2015 29384 

17- 27/6/2015 29399 

18- 28/7/2015 29428 

  

 


