TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI
BİRLİĞİ
DIŞ SİRKÜLER NO : 5
YED-İ VAHİT BELGELERİNİ DÜZENLEME ESASLARI
Tanım ve Kapsam
1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Tebliğleri kapsamında belirlenen yed-i
vahitlik, 5590 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin “d” bendi ve Muamelat Yönetmeliğinin 50
ve 51 inci maddeleri uyarınca Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları
ve Deniz Ticaret Odaları tarafından tespit ve tevsik edilir.
2. Yed-i Vahit Belgeleri; Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinin “İhtiyacın sadece
gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi” ile ilgili sadece
(a) bendinin uygulamasında düzenlenir.
3. Yed-i Vahit Belgeleri belli bir tarihte, belli bir malın Türkiye’de fiilen ve münhasıran bir
tacirin elinde bulunduğunu tevsik eden bir belgedir.
4. Tek İmalatçı Belgesi, Yed-i Vahit Belgesi değildir.
5. Yed-i Vahit Belgelerinin tescilli marka, lisans ve patent ile ilgisi olmayıp, malın teknik
adına ve teknik özelliklerine göre araştırma yapılır.
6. Eş iş gören mallara yed-i vahit belgesi verilmez.
Eş iş görme; bir malın yerine getireceği hizmeti, başka bir isimde yapılmış olsa
dahi herhangi bir madde veya malzemenin yerine getirmesi demektir.
7. Yurt içinde bir malın distribütörlüğü için ve kendi satış yerinden başka bayisi olanlar
için yed-i vahit belgesi verilemez. (Distribütörlük 4734 sayılı kanunun 22-b maddesi
kapsamında değerlendirilir.) Bu durumda (kendi
satış yerinden başka bayisinin
olmadığına dair) taahhütname alınır.
8. Yed-i Vahit Belgelerinde marka ve model belirtilmez.
Müracaat Şekli
9. Bir firmanın; madde veya mamulün yed-i vahiti olup olmadığı, firmanın üyesi olduğu
odaya yazılı isteği üzerine incelenir ve belirlenir.
10. Bu talebe mamulü tanıtıcı resim, prospektüs v.s. yi eklenir ve teknik bilgi verilir.
11. Firmanın üyesi olduğu odaya yaptığı talep ekinde, yed-i vahit belgesi yoluyla mal
temin edecek kamu kuruluşunun talebi ile talep konusu malla ilgili teknik bilgi içeren
yazısı yer almalıdır.
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İnceleme Şekli
12. Oda tarafından firma ve ilgili kamu kuruluşunun yaptığı talebin, yukarıda belirtilen
esaslara uyup uymadığı kontrol edilir. Aksi takdirde talep reddedilir.
13. Uygun olduğu takdirde aşağıda şekil ve muhtevası belirtilen ilan metninin tacir
tarafından, trajı en yüksek iki ulusal gazetenin Türkiye baskısında, resmi tatil günleri
dışında bir defa olmak üzere yayınlanır ve ilân giderleri ilgili firma tarafından ödenir.
Gazetelerde yayınlanacak olan ilan metni; çerçeveli, 4 sütun ve 10 cm ebadında
olacaktır.Aksi taktirde bu ilan geçersiz kabul edilecektir.
İLAN METNİ
.............................................. ELİNDE BULUNDURANLARIN DİKKATİNE
Odamıza kayıtlı ........................ Sicil No'lu ...................................................... firması,
elinde bulundurduğu.......................................................... için "Yed-i Vahit Belgesi"
talep etmektedir. Aynı mamulü (o malın yerine getireceği işlevi başka bir isimde
yapılmış olsa dahi yerine getirebilecek herhangi bir madde veya malzemeyi) elinde
bulunduranlar olduğu takdirde, menfaatlerini korumak bakımından, en geç (10)
gün içinde Odamıza müracaatları rica olunur.
............................... Odası
Bu duyuru küpürü odaya ibraz edilir.
14. Yed-i Vahit Belgesi ile tevsiki istenen malı Türkiye’de elinde bulunduran başka tacir
olmadığı anlaşılırsa, belge tanzim edilir .
Belgenin Verilmesi
15. Yed-i Vahit Belgelerinde; firmanın ticaret sicil numarası, ticari ünvanı, merkez adresi,
telefon ve faksı, vergi numarası, vergi dairesi ve verileceği merci belirtilir.
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YED-İ VAHİT BELGESİ
Tarih ...../...../......
Firmanın Ticari Ünvanı :
Ticaret Sicil Numarası :
Merkez Adresi :
Telefon : 0(...) ... .. ..
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :
Vergi No :

Telefaks : 0(...) ... .. ..

Firmanız tarafından elinde bulundurulan ............................... için Türkiye'de yapılan
araştırma sonucunda belirtilen ürün/ürünlerin sadece firmanızın elinde bulunduğu
ve dolayısıyla bu malın/ maddenin yed-i vahiti olduğunuz anlaşılmıştır.
İş bu belge Yönetim Kurulumuzun .../..../...... tarih ve ............ sayılı kararına
istinaden ..............................(ilgili mercilere) ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Saygılarımızla,
................ Odası
Not :Odamızca verilen bu belge bir defaya mahsus kullanılmak üzere geçerlidir ve
tek imalatçı belgesi yerine kullanılamaz.

16. Odalar belgenin bir suretini belge verildiği tarihten itibaren (15) gün içinde TOBB’ye
gönderirler.
17. Belge verildikten sonra aynı konuda söz konusu malı elinde bulundurduğuna dair
Odaya herhangi bir bilgi intikal etmediği takdirde, firmanın bir sene içindeki her
müracaatında ilgili firmaya, ilgili kamu kuruluşunun talep yazısı üzerine yeni belge
verilebilir. Ancak Oda gerekli gördüğü takdirde her belge talebinde gazete ilanı
verdirerek yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlatır.
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