ĠHALE SÜRECĠ

2- HĠZMET ALIMI ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠHTĠYAÇLAR BELĠRLENĠR.
Ġdare tarafından ihalesi yapılacak hizmet alımı iĢine iliĢkin ihtiyaçların cinsi, niteliği, sayısı, özelliği vs.
belirlenir.

a) HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN;

BAKIM HĠZMET ALIMI: Ġstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve YaĢlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiĢ hizmet alımı yetkisi çerçevesinde 2011/1 sayılı Genelge
gereğince lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kiĢi, yüksekokul mezunu brüt asgari ücretin %55
fazlası 15 kiĢilik olmak üzere toplam 140 kiĢilik bakım hizmet alımına iliĢkin ihtiyaçtır.

T.C.
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI
Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.ÖYH.0.12.00.00/9587
Konu: Özel Hizmet Alımı Yetkisi

25/07/2009

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Ġstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde korunmaya ve bakıma muhtaç 560 özürlü
için 140 kiĢilik bakım elemanı yetkisi verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.
……….. …………
Özürlü Bakım Hizmetleri
Dairesi BaĢkanı

Uygun görüĢle arz ederim.
21/07/2009
Ġmza
……. ……….
Genel Müdür Yardımcısı

OLUR
24/07/2009
Ġmza
….. …..
Genel Müdür

KAMU ĠHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu
kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluĢlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karĢılanan mal veya hizmet
alımları ile yapım iĢlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:
a) (DeğiĢik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel
idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluĢlar, birlikler (meslekî kuruluĢ Ģeklinde faaliyet
gösterenler ile bunların üst kuruluĢları hariç), tüzel kiĢiler.
b) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluĢları ile iktisadi devlet teĢekküllerinden oluĢan kamu
iktisadi teĢebbüsleri.
c) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal güvenlik kuruluĢları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuĢ ve kendilerine
kamu görevi verilmiĢ tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar (meslekî kuruluĢlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç)
ile bağımsız bütçeli kuruluĢlar.
d) (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeĢit kuruluĢ, müessese, birlik,
iĢletme ve Ģirketler.
e) (DeğiĢik: 13/2/2011-6111/176 md.) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan
veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları Ģirketlerin yapım
ihaleleri.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/176 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun
hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu
bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip
bulundukları Ģirketler ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaĢtırma ve
telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler bu Kanun kapsamı dıĢındadır.
Ġstisnalar
Madde 3- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/2 md.)
a) Kanun kapsamına giren kuruluĢlarca, kuruluĢ amacı veya mevzuatı gereği iĢlemek, değerlendirmek,
iyileĢtirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili
ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve
köylülerden yapılacak hizmet alımları,
b) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile iliĢkili olduğuna veya
gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca
sözleĢmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine iliĢkin
temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri,
c) Uluslararası anlaĢmalar gereğince sağlanan dıĢ finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaĢmasında
farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım iĢleri; uluslararası
sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara iliĢkin her türlü danıĢmanlık ve kredi derecelendirme
hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal
veya hizmet alımları,(Ek Ġbareler: 27/4/2004 – 5148/ 2 md.) özelleĢtirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli
ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danıĢmanlık hizmet alımları; hava taĢımacılığı yapan
teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketlerin ticari faaliyetlerine iliĢkin mal ve hizmet alımları,

d) Ġdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluĢlarının mal veya hizmet alımları ile yapım iĢleri; yurt dıĢında bulunan
nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,
e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluĢların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iĢyurtları
kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiĢtirme yurtları, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme
istasyonları ile BaĢbakanlık Basımevi ĠĢletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan
kuruluĢlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taĢıt için Tasfiye ĠĢleri Döner Sermaye ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek Ġbare: 20/11/2008-5812/1 md.) ile araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri
kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danıĢmanlık
hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen
araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğünden yapacakları alımlar, 1
f) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araĢtırma-geliĢtirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği
araĢtırma-geliĢtirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun
kapsamındaki bir idare tarafından karĢılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi
faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araĢtırma ve geliĢtirme hizmeti alımları,
g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluĢların, ticarî ve sınaî faaliyetleri
çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için
yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse
edilenler dıĢındaki yaklaĢık maliyeti ve sözleĢme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (altımilyon
altıyüzyirmidokuzbin yüzellidört Türk Lirasını)* aĢmayan mal veya hizmet alımları,
h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teĢhis ve
tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kiĢilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye
bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kiĢilerce alımları, (Ek Ġbare: 20/11/2008-5812/1 md.) sağlık hizmeti sunan
bu Kanun kapsamındaki idarelerin teĢhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet
alımları,
i) (Ek: 14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamındaki taĢınır ve taĢınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri,
sokak sağlıklaĢtırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil
iĢleri ve kazı çalıĢmalarına iliĢkin mal ve hizmet alımları,2
j) (Ek: 3/3/2005-5312/25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale
plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının
icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı,
k) (Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine
iliĢkin mal veya hizmet alımları,
l) (Ek: 27/12/2007-5726/24 md.) Tanıkların korunmasına iliĢkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma
tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları,
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20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “malzemeler” ibaresi,
“hizmetler” olarak değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir.
*
Kamu Ġhale Kurumu’nun 2012/1 sayılı Tebliği ile 24/1/2012 tarihli ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ olup 01.02.2012 – 31.01.2013 dönemini kapsamaktadır.
2

28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “kapsamındaki” ibaresinden
sonra gelmek üzere “taĢınır ve taĢınmaz” ibaresi ve “restitüsyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
konservasyon” ibaresi eklenmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir.

m) (Ek: 9/7/2008-5784/28 md.) Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) tarafından ithalat yoluyla
yapılacak spot sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz (LNG) alımları,
n) (Ek: 20/11/2008-5812/1 md.) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik,
insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla,
önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaĢmalar veya sözleĢmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet
alımları,
o) (Ek: 25/6/2009-5917/31 md.) Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu
iktisadi teĢebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından
yapacakları enerji ve yakıt alımları,
p) (Ek: 22/2/2007-5583/9 md.;DeğiĢik: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası
gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü ve bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif
faaliyetlerine iliĢkin mal ve hizmet alımları, 3
r) (Ek: 13/2/2011-6111/177 md.) Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına iliĢkin Bakanlar Kurulu
kararnameleri kapsamında; iĢleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün
kendisine veya bağlı ortaklık veya iĢtiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları,
s) (Ek: 31/3/2012-6288/5 md.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı
ortaklıklarından yapacağı mal veya hizmet alımları,
t) (Ek: 4/7/2012-6353/27 md.) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığının kurduğu veya iĢtirak ettiği
Ģirketten (ÖSYM’nin yapacağı mal ve hizmet alımlarında Yükseköğretim Kurulunun uygun görüĢü alınmak
kaydıyla) sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları,
Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.
Tanımlar
Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taĢınır ve taĢınmaz mal ve hakları,
Hizmet : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taĢıma, haberleĢme, sigorta, araĢtırma ve
geliĢtirme, muhasebe, piyasa araĢtırması ve anket, danıĢmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek
hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî
ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taĢınır ve taĢınmaz mal ve
hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 4
Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük,
spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleĢme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama
tesisi, toprak ıslahı, taĢkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inĢaat iĢleri ve bu iĢlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat,
nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj iĢleri
ile benzeri yapım iĢlerini,
Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak
giriĢimleri,
Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların oluĢturdukları
ortak giriĢimleri,
3

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesiyle; 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayılı Kanunun 9
uncu maddesi ile eklenen “(k)” bendi “(p)” bendi olarak teselsül ettirilmiĢtir.

4

20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu tanımda yer alan “mimarlık ve mühendislik,
etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı” ibareleri metinden çıkarılmıştır.

DanıĢman : DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danıĢmanlığını yaptığı iĢin
yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danıĢmanlık hizmeti karĢılığı dıĢında hiçbir
kazanç sağlamayan ve danıĢmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
Yapım müteahhidi : Yapım iĢi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların oluĢturdukları
ortak giriĢimleri,
Aday: Ön yeterlik için baĢvuran gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri,
Ortak giriĢim : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiĢinin
aralarında yaptıkları anlaĢma ile oluĢturulan iĢ ortaklığı veya konsorsiyumları,
Ġstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya
yapım müteahhidini,
Ġstekli olabilecek : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Ġhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik
dokümanı satın almıĢ gerçek veya tüzel kiĢiyi ya da bunların oluĢturdukları ortak giriĢimi,
Yerli istekli : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢilikleri,
Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan istekliyi,
Ġdare : Ġhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢları,
Ġhale yetkilisi : (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/3 md.) Ġdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna
sahip kiĢi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıĢ görevlilerini,
BaĢvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin
tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,
Ġhale dokümanı : Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde; isteklilere talimatları da içeren
idari Ģartnameler ile yaptırılacak iĢin projesini de kapsayan teknik Ģartnameler, sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgileri,
Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araĢtırmaları yapılmadan,
bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen
verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüĢ ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren
projeyi,
Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmıĢ ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araĢtırmaları
yapılmıĢ olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inĢaat sistem ve gereçleri ile teknik
özelliklerinin belirtildiği projeyi,
Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmıĢ kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği
projeyi,
(…)5
Ġhale : Bu Kanunda yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin istekliler arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleĢmenin imzalanması ile
tamamlanan iĢlemleri,
Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas
belge ve/veya bilgileri,
5

14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “Rölöve projesi”,
Restorasyon projesi” ve “Restitüsyon projesi” tanımları, metinden çıkarılmıĢtır.

Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen
isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aĢamalı olarak
gerçekleĢtirildiği ve idarenin ihale konusu iĢin teknik detayları ile gerçekleĢtirme yöntemlerini ve belli hallerde
fiyatı isteklilerle görüĢtüğü usulü,
Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik
Ģartların ve fiyatın görüĢülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
SözleĢme : Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaĢmayı,
Kurum : Kamu Ġhale Kurumunu,
Kurul : Kamu Ġhale Kurulunu,
Ön ilan : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmıĢ iĢlere iliĢkin olarak, mali yılın
baĢlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,
Elektronik Kamu Alımları Platformu : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Ġdareler ile kamu alımları sürecine taraf
olanların bu sürece iliĢkin iĢlemleri internet üzerinden gerçekleĢtirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen
elektronik ortamı,
Dinamik alım sistemi : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Ġhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin
geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul
olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleĢtirilen alım sürecini,
Elektronik eksiltme : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik
ortamda eksiltme Ģeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına iliĢkin yeni değerlerin bir
elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve
sıralandırılması Ģeklinde tekrar eden iĢlemleri,
Çerçeve anlaĢma : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli
arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleĢtirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde
öngörülen miktarlarının tespitine iliĢkin Ģartları belirleyen anlaĢmayı,
Ġfade eder.
Temel ilkeler
Madde 5- Ġdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eĢit muameleyi, güvenirliği,
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanmasını ve kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢleri birarada
ihale edilemez.
EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım iĢleri kısımlara bölünemez.
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.
Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamaz.
(DeğiĢik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) Ġlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
raporu gerekli olan iĢlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmıĢ olması zorunludur. Ancak,
doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım iĢlerinde ÇED raporu aranmaz.

Uygulanmayacak hükümler
Madde 68- a) Bu Kanun kapsamında yer alan iĢlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunu hükümleri uygulanmaz.
b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu
Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.
c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde, 5 inci maddenin
beĢinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaĢtırma, mülkiyet, arsa
temini, imar iĢlemleri ve uygulama projesine iliĢkin Ģartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu
zorunluluğu bulunan hallerde sözleĢme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur. 6
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Ġdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eĢit muameleyi, güvenirliği, gizliliği,
kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanmasını ve kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece hizmet alımı, mal alımı ve yapım iĢleri
bir arada ihale edilemez.
(3) EĢik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer
hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla hizmet alımları kısımlara bölünemez.
(4) Ġhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile
ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karĢılanması ise ancak Kanunda belirtilen özel hallerde
mümkündür.
(5) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında
ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya
da davet yapılamaz.
(6) Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleĢtirilecek
süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
(7) Kurulun uygun görüĢü olmadıkça, Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d)
bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine hizmet
alımı amacıyla konulacak ödeneklerinin %10'unu aĢamaz. Ġdareler, anılan parasal limitler dahilinde
gerçekleĢtirecekleri hizmet alımlarında, hizmet alımları için ayrılan ve yıllık bütçelerinde belirlenen toplam
ödenek miktarını dikkate alırlar.
(8) Ġlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan iĢlerde, ihaleye
çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmıĢ olması zorunludur.
(9) Ön ilan yapılacak hallerde, mali yılın baĢlangıcından itibaren mümkün olan en kısa sürede bu ilanın
yapılabilmesini teminen iĢin yaklaĢık maliyeti hesaplanır ve ihale onayı alınır.
(10) Ġdareler, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ile
diğer mevzuat hükümlerini esas alarak gerçekleĢtirir. Birden fazla yılı kapsayan iĢlerde ihaleye çıkılabilmesi
için, iĢin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere
programlamanın yapılmıĢ olması zorunludur. Yatırım projesi kapsamındaki iĢlerde ilk yıl için öngörülen ödenek,
proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve baĢlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmıĢ olan ödenek
dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.
(Ek 16/3/2011–27876 R.G./2.md.) (11) Ġdare, ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının
hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale
komisyonu oluĢturma iĢlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değiĢiklik
iĢlemlerinin yapılması, baĢvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi iĢlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale
sürecine iliĢkin iĢlemler ile ihale sonuç iĢlemlerinden Kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki
düzenlemeleri esas alarak EKAP’ta gerçekleĢtirir.
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ
Madde 3- 4734 sayılı Kanunun kapsamı
3.1. Ġdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen iĢleri
3.1.1. Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat
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13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 179 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “toplu konut projelerinde”
ibaresi “projelerde” olarak değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir.

ve/veya arsa karĢılığı yapım iĢleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.
3.1.2. Kamu kaynağı kullanılmayan, bedeli okul idaresi tarafından ödenmeyen ve sadece talep edenlerin
faydalandığı öğrenci taĢıma hizmeti ve yemek hizmeti alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer
almamaktadır.
3.1.3. Ġdarelere Kanun kapsamı dıĢındaki kiĢilerin tasarrufunda bulunan kaynaklardan yapılacak Ģartlı bağıĢlarda,
bağıĢ Ģartlarının 4734 sayılı Kanunun uygulanmasını olanaksız hale getirmesi halinde, söz konusu bağıĢ miktarı
ile sınırlı olarak yapılacak alımlar, Kanun kapsamında bulunmamaktadır.
3.2. Ġdareler arası kaynak aktarımları
3.2.1. 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre kapsamdaki idarelerin kullanımında bulunan her türlü
kaynaktan karĢılanan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri bu Kanun hükümlerine göre gerçekleĢtirilir.
Dolayısıyla Kanun kapsamındaki bir idare tarafından yine Kanun kapsamındaki baĢka bir idareye aktarılacak
kaynaklar da 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılacaktır.
3.2.2. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluĢları, vakıflar, dernekler veya özel kuruluĢların tanıtım projeleri için
BaĢbakanlık Tanıtma Fonundan tahsis edilen kaynakların anılan kuruluĢlarca kullanılmasında aktarılan kaynağı
kullanacak olan kurum ve kuruluĢların 4734 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına göre değerlendirme
yapılması gerekmektedir. BaĢbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu BaĢkanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun
kapsamında olan kurum ve kuruluĢlara aktarılan kaynaktan karĢılanacak mal veya hizmet alımları ile yapım
iĢleri ihaleleri 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülecek olup, BaĢbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
BaĢkanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan bir kuruluĢa aktarılan ve ilgili kamu kuruluĢu
veya Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği sorumluluğunda yürütülecek projelere iliĢkin kaynağın ise 4734 sayılı
Kanun hükümlerine göre kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
3.3. Ġdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar
Ġdareler kendi bünyelerinde kurulmuĢ birimleri niteliğinde bulunan ve ve ayrı bir tüzelkiĢiliğe sahip olmayan
döner sermaye iĢletmelerinden, bu iĢletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla, ürettikleri mal ve
hizmetleri 4734 sayılı Kanunla öngörülen ihale usullerine tabi olmadan temin edebileceklerdir. Ġdarelerin
kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kiĢiliği bulunan döner sermaye iĢletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri
ise ancak, anılan Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak temin etmeleri mümkün bulunmaktadır.
3.4. Ġdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat iĢleri
Mevzuatı uyarınca kamu kurum ve kuruluĢlarınca sunulan mal ve hizmetlere karĢılık düzenlenen faturaların
bankalar aracılığıyla tahsil edilmesinde, idare bütçesinden harcama yapılmasını gerektirmeyen hallerde, bu
aracılık hizmetinin 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla;
mevzuatları uyarınca kamu kurum ve kuruluĢlarınca sunulan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve benzeri hizmetler
karĢılığında aboneler adına düzenlenen faturaların idare adına bankalar tarafından tahsil edilmesi iĢi, kamu yararı
ve menfaatleri korunmak ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde protokol/sözleĢme düzenlenmek suretiyle 4734
sayılı Kanun hükümleri dıĢında gerçekleĢtirilebilecektir.
Madde 4- Ġstisnalar
4.1. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi
4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunla değiĢtirilmiĢ olup,
Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve hizmet alımları hariç bu bent kapsamında yapılacak mal ve hizmet
alımlarına iliĢkin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik Kamu Ġhale Kurumu (Kurum) tarafından 24/04/2009
tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. Ġdarelerin bu bent kapsamında yapacakları mal ve
hizmet alımlarını anılan Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleĢtirmeleri gerekmektedir.
4.2. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi
4.2.1. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunla değiĢtirilmiĢ
olup, bu bent kapsamında yapılacak alımlar Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
uyarınca ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından Kurumun uygun görüĢü alınarak belirlenecek esas ve usullere göre
gerçekleĢtirilecektir.
4.2.2. Ulusal araĢtırma-geliĢtirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araĢtırma-geliĢtirme projeleri için
gerekli olan mal ve hizmet alımları, anılan kurumlar tarafından hazırlanarak Kurumun uygun görüĢü alındıktan
sonra yürürlüğe konulacak esas ve usullere göre yürütülecektir.
4.2.3. Finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir veya birden fazla idare tarafından karĢılanan ve elde
edilen sonuçların bu idare veya idareler tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı
araĢtırma ve geliĢtirme hizmeti alımları hariç, her türlü araĢtırma ve geliĢtirme hizmeti alımlarına iliĢkin esas ve
usuller, bakanlıkları tarafından bağlı ve ilgili idareler için ortak olarak, iliĢkili kurum ve kuruluĢlar ile bağlı veya

ilgili olduğu bir bakanlık bulunmayan idarelerin ise kendileri tarafından hazırlanmak suretiyle doğrudan Kuruma
gönderilerek Kurumun uygun görüĢü alındıktan sonra yürürlüğe konulacaktır.
4.2.4. (DeğiĢik: 20/4/2011-27911 R.G./ 1. md.) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen
ulusal araĢtırma ve geliĢtirme kurumlarının; ulusal alanda ve münhasıran araĢtırma geliĢtirme faaliyetleri
yürütmek amacı ile kanunla kurulan kurumlar ve yükseköğretim kurumları ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel
kiĢiliğine sahip eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma, yayın ve danıĢmanlık yapan kurumlar olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
4.3. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi
4.3.1. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre; aynı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluĢların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve
hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya
doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dıĢındaki yaklaĢık maliyeti ve
sözleĢme bedeli (2/1/2009-31/1/2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere) 5.072.080 TL’yi aĢmayan mal veya
hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.
4.3.2. Kanunda belirtilen idarelerce, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine iliĢkin olarak, Kuruma
yapılacak istisna baĢvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için söz konusu baĢvuruların aĢağıda belirtilen
Ģekilde yapılması gerekmektedir:
4.3.2.1. 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bendinde belirtilen kuruluĢlar ile
enerji, su ulaĢtırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teĢebbüs iĢletme ve Ģirketler istisna
talebinde bulunabileceklerinden, baĢvuruda bulunacak idarelerin anılan madde kapsamında olduğunu tevsik eden
belgeleri (ana statü, ana sözleĢme v.b.) taleplerinin ekinde sunmaları gerekmektedir.
4.3.2.2. (4.3.1.) maddesinde belirtilen idarelerin; kuruluĢlarına iliĢkin mevzuatına dayalı olarak görevleri ve
faaliyet alanları da dahil olmak üzere ticari ve sınai faaliyetleri açık Ģekilde belirtilecektir.
4.3.2.3. Ġdarelerin söz konusu ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana
faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları mal veya hizmet alımları ana baĢlıklar altında
toplanmak suretiyle, ekli örneğe (Ek-O.1) uygun olarak hazırlanacak formlarda belirtilecek, bu formların her
sayfası idarelerin yetkili kiĢileri tarafından imzalanarak onaylanacaktır. Söz konusu talep formları ayrıca Word
veya Excel dosyası halinde disketle veya CD ortamında gönderilecektir.
4.3.2.4. Yıllık iĢletme bütçesi, kapasite raporu gibi yukarıda belirtilen hususları tevsik edici belgelerin de
taleplerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
4.3.2.5. Ġstisna taleplerinde yer verilecek mal ve hizmetlerin, bu idarelerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde
doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini kapsamında, makineteçhizat, ilk madde ve malzeme (ilk madde, yardımcı madde, ana malzeme, diğer iĢletme malzemesi ve bunlara
iliĢkin yedekler) ve dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gibi doğrudan üretim süreci ile ilgili mal alımları ve
hizmet alımları ile sınırlı tutulması, ana faaliyetin bizzat kendisi olan nihai mal ve hizmetler için baĢvuruda
bulunulmaması, üretim süreci ile ilgili olmayan ve bu idarelerin dıĢındaki diğer idarelerce de ihtiyaç duyulan,
üretimle dolaylı iliĢkilendirilebilecek ve/veya genel nitelikteki mal ve hizmet alımlarına taleplerde yer
verilmemesi gerekmektedir.
4.3.2.6. Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde sadece ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde doğrudan mal ve
hizmet üretimine veya ana faaliyetlere yönelik ihtiyaçların temini için yapılacak mal veya hizmet alımlarına
iliĢkin istisna hükümleri düzenlendiğinden, Kuruma yapılacak baĢvurularda yapım iĢlerine yer verilmemesi
gerekmektedir. Bazı baĢvurularda doğrudan yapım iĢi için istisna talep edilmemekle birlikte, yapım iĢi
kapsamında kullanılacak mal kalemleri ile yapım iĢi için gerekli iĢçilik/taĢeron vb. hizmetlere istisna talep
edildiği görülmektedir. Ġstisna taleplerinde bu tür mal ve hizmet kalemlerine birlikte yer verilmesi halinde;
Kanuna aykırı olarak yapım niteliğindeki iĢlerin de istisna kapsamında gerçekleĢtirilmesi sonucunu
doğuracağından, Kuruma yapılacak baĢvurularda bu nitelikteki taleplere yer verilmemesi gerekmektedir.
4.3.3. Ġdarelerin bu bent kapsamında gerçekleĢtirecekleri ve yıllık planlama yapılabilen (yıl boyunca alınması
gereken) mal ve hizmet alımlarına iliĢkin değerlendirme, bu mal ve hizmetlerin yıllık toplam yaklaĢık maliyeti
dikkate alınarak yapılacak ve bu çerçevede söz konusu alımların anılan bent kapsamında yapılıp
yapılmayacağına karar verilecektir. Dolayısıyla planlanabilen yıllık ihtiyaçların bu bent kapsamında
gerçekleĢtirmek amacıyla bölünmesi Kanuna açık aykırılık oluĢturacaktır.
4.3.4. YaklaĢık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki parasal limitin altında olduğu
için anılan Kanuna tabi olmadan yapılan bir mal ve hizmet temininde sözleĢme bedeli bu limiti aĢarsa iĢlem iptal
edilecek ve yaklaĢık maliyet yeniden değerlendirilerek bu değerlendirme sonucunda hesaplanan yeni yaklaĢık
maliyet tutarına göre istisna kapsamında veya anılan Kanun kapsamında iĢlem yapılacaktır. Yeniden hesaplanan
yaklaĢık maliyete göre tekrar istisna kapsamında iĢlem yapılmıĢ ve yine sözleĢme bedeli Kanunun 3 üncü
maddesinin (g) bendindeki parasal limiti aĢmıĢsa iĢlem tekrar iptal edilecektir.
4.3.5. 4964 sayılı Kanunun, 4734 sayılı Kanuna eklenemeyen Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “…

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden yararlanan kuruluĢların sözleĢme
altında yüklenici oldukları yapım iĢi alımları da on yıl süreyle aynı bentte öngörülen istisna hükümlerine
tabidir.” hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede;
4.3.5.1. 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden yararlanan kuruluĢlar,
sözleĢme altında yüklenicisi oldukları yapım iĢini gerçekleĢtirmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet
alımları ve söz konusu iĢin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile sınırlı olarak 4964 sayılı Kanunun Geçici
1 inci maddesindeki hükümden yararlanabileceklerdir.
4.3.5.2. 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve anılan maddede belirtilen kuruluĢların yüklenici sıfatıyla
üstlendikleri yapım iĢlerine iliĢkin yapım iĢi alımlarından, sadece üstlenilen iĢin ifası için alım yapılmasının
anlaĢılması gerekmektedir.
4.3.5.3. Anılan kuruluĢların; 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleĢmeye bağlanıp yüklenicisi oldukları yapım
iĢlerinin tutarı, 3 üncü maddenin (g) bendinde belirtilen parasal limitin altında olsa bile iĢin tamamının alt
yüklenicilere yaptırılması mümkün bulunmamaktadır.
4.3.5.4. Söz konusu kuruluĢların sözleĢme altında yüklenici oldukları yapım iĢinin gerçekleĢtirilmesi için ihtiyaç
duydukları yapım iĢi alımlarının on yıl süreyle aynı bentte öngörülen istisna hükümlerine tabi olduğu dikkate
alındığında, bu sürenin, 4964 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15/8/2003 tarihinden itibaren hesaplanması
gerekmekte olup, bu çerçevede söz konusu hükme tabi kuruluĢlar bakımından; anılan Kanunun yürürlük
tarihinden önce yüklenici olarak üstlendikleri yapım iĢleri için de bu hükmün 15/8/2003 tarihinden itibaren
uygulanması gerekmektedir. Kanunda öngörülen on yıllık sürenin 15/8/2013 tarihinde sona ereceği dikkate
alındığında, bu tarihten önce yüklenici olarak üstlenilen iĢler bakımından bu hükmün uygulaması belirtilen
tarihte sona erecek olup, madde kapsamında yapılacak yapım iĢi alımlarının, bu tarihten sonrasını da kapsayacak
Ģekilde gerçekleĢtirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
4.3.5.5. Bu kapsamda gerçekleĢtirilecek yapım iĢi alımları, 3 üncü maddenin (g) bendinde belirtilen limite tabi
olduğundan, iĢ artıĢı yoluyla bu limitin aĢılması mümkün bulunmamaktadır.
4.3.5.6. Söz konusu alımların, esas sözleĢmede yer alan alt yüklenici ile ilgili hükümlerin uygulanmasını
engellemeyecek Ģekilde, söz konusu kuruluĢun ilgili mevzuatında öngörülen alım yöntemleri çerçevesinde
gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
4.3.5.7. Söz konusu idarelerce, anılan istisna hükmü çerçevesinde gerçekleĢtirilecek yapım iĢi alımlarına iliĢkin
olarak uygun görüĢ için Kuruma baĢvurulmasına gerek bulunmamakta olup, anılan istisna kapsamında yapılacak
yapım iĢi alımlarının sözleĢme altında yüklenici oldukları yapım iĢi alımları ile sınırlı tutulmasındaki sorumluluk
idarelere aittir.
Madde 19- Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan iĢlere ait ihalelerin yapılma zamanı
19.1. 4734 sayılı Kanunun “Ġdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” baĢlıklı 62 nci maddesinin (b)
bendinde; “Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin
zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan iĢlerde (doğal afetler nedeniyle
yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.” hükmü yer almaktadır.
Kanunun anılan maddesinde yer alan düzenlemeyle, ihale konusu iĢin öngörülen sürede bitirilmesi ve bu iĢ için
öngörülen ödeneklerin zamanında kullanılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, birden fazla yılı kapsayan ve
yatırım niteliği olan iĢlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) yılın ilk dokuz ayında ihalenin
sonuçlandırılmasının esas olduğu hükme bağlanmıĢtır. Ancak, idarelerin hukuken geçerli nedenleri bulunması
halinde, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan iĢlere iliĢkin ihalelerin, yılın ilk dokuz ayında
sonuçlandırılması yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemelidir.
Madde 20- Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini
20.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleĢtirilecek süreklilik arz eden
mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiĢtir. Böylece ihale
ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleĢtirilecek
bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıĢtır. Ancak yılın
sonunda ya da ertesi yılın baĢında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı
durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar
geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından
önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı)
bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci
maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki
ve sorumluluğundadır.
Madde 21- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına iliĢkin açıklamalar
21.1. 4964 sayılı Kanunla değiĢik 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22

nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu
amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu Ġhale Kurulunun uygun görüĢü olmadıkça aĢamaz.” hükmü yer
almaktadır.
21.1.1. 4734 sayılı Kanuna göre açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü, temel ihale usulleridir.
Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması
öngörülmüĢtür.
21.1.1.1. 4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanuna eklenen 62 nci maddenin (ı) bendi ile 21/f ve 22/d maddelerine
göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiĢtir. Söz konusu madde ile Kanun kapsamında bulunan kurum ve
kuruluĢların Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacakları harcamaların
yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu aĢamayacağı öngörülmüĢtür.
Bu düzenleme ile Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile
yapım iĢlerine iliĢkin harcamaların, 4734 sayılı Kanunda belirtilen temel ilkelere ve usullere uygun bir Ģekilde
yapılması amaçlanmıĢtır.
21.1.1.2. Buna göre, 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre Kanun kapsamındaki kurum ve
kuruluĢlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak
konaklama, seyahat ve iaĢeye iliĢkin alımlar hariç 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları
harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu Ġhale Kurulunun uygun görüĢü
olmadan aĢamayacaklardır.
21.2. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların
temininde kurum ve kuruluĢlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır.
Kurum ve kuruluĢlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım iĢleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri
üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı
birimlerin değil kurum veya kuruluĢun toplam ödeneklerinin % 10’unun aĢılıp aĢılmamasıdır.
21.3. Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı
Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aĢıp
aĢmadıklarını takip edeceklerdir. Kurum ve kuruluĢlar ilgili veya bağlı birimlerine mal ve hizmet alımı ile yapım
iĢleri ödeneklerinin aktarılması ile ilgili iĢlemleri yaparken veya bunların harcamalarını belirlerken bu durumu
göz önünde bulunduracaklardır.
21.4. Ġlgili veya bağlı birimler % 10 oranının aĢılması zorunluluğu doğması durumunda buna iliĢkin
baĢvurularını, ilgili veya bağlı bulundukları kurum ve kuruluĢlara yapacaklardır. Kurum ve kuruluĢlarca gelen
taleplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapacakları harcamaların
yıllık bütçelerinde mal ve hizmet alımı ile yapım iĢleri için ayrılan ödenekleri toplamının % 10 oranını
aĢacağının anlaĢılması halinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı
cetvellerde yer alan kurum ve kuruluĢlar için bağlı veya ilgili bakan, mahalli idarelerde ve (IV) sayılı cetvelde
yer alan kurum ve kuruluĢlarda üst yönetici, (III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluĢlar ile anılan Kanun
kapsamında yer almayan kurum ve kuruluĢlarda ise harcama yetkisine sahip kiĢi ya da kurullar tarafından 62 nci
maddenin (ı) bendi uyarınca uygun görüĢ için Kuruma baĢvuruda bulunulacaktır. Bu konuda yetki devredilmiĢ
olsa bile yetki devredilenlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
21.5. BaĢvurularda, 21 inci maddenin (f) bendi gereğince alınması öngörülen mal veya hizmetler ile 22 nci
maddenin (d) bendi gereğince temin edilecek mal, hizmetler ve yapım iĢlerinin tanımı, içeriğinin ne olduğu ve
Kanunda belirtilen temel ihale usulleriyle ve 21 inci maddenin (f) ve 22 nci maddenin (d) bendi dıĢındaki bu
maddelerin diğer bentlerinde sayılan alım ve temin yöntemlerine göre temin edilememe gerekçeleri ayrıntılı bir
Ģekilde belirtilerek ekteki formda (Ek-O.2) istenilen bilgiler ve konuyla ilgili belgeler gönderilecektir. Kamu
Ġhale Kurulunca uygun görüĢ talepleri değerlendirilirken, kurum ve kuruluĢların ihale ve doğrudan temin yoluyla
yaptıkları alım ve iĢlere iliĢkin olarak Kuruma gönderdikleri bilgiler de dikkate alınacaktır.
21.6. Kamu kurum ve kuruluĢların bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, mal ve hizmet alımları için Kanunun
21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını, yapım
iĢlerinde ise 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde % 10 oranının aĢılması
için Kamu Ġhale Kurulundan uygun görüĢ alınması Ģartı aranmayacaktır.
21.7. Kamu kurum ve kuruluĢlarının bütçelerinde mal ve hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının %
10’unun, Kanunun 21 nci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bentlerinde yer alan parasal limitlerin
toplamının altında kalması halinde bu maddelerde belirtilen parasal limitlerin toplamı kadar, yapım iĢleri için
bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının % 10’unun 22 nci maddenin (d) bendinde yer alan parasal limitin altında
kalması halinde ise bu parasal limite kadar olan harcamalar için de Kamu Ġhale Kurulundan uygun görüĢ alma
Ģartı aranmayacaktır.
21.8. Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin
toplamı dikkate alınırken mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri için ayrılan ödenek tutarları ayrı ayrı
değerlendirilecektir.
21.9. Kamu Ġhale Kurulu tarafından verilen uygun görüĢ, verildiği yıl için geçerli ve talepte bulunulan hususlar

ile sınırlı olacaktır.
21.10. Yukarıda öngörülen esaslara ve ekteki forma (Ek-O.2) uygun olarak yapılmayan baĢvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 63- Bakım onarım iĢleri
63.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet
tanımı içinde sayılmıĢtır. Bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve
onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma
iliĢkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.
Madde 85-4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımında ismen sayılmayan iĢler
85.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “Hizmet: Bakım ve onarım, taĢıma, haberleĢme, sigorta, araĢtırma
ve geliĢtirme, muhasebe, piyasa araĢtırması ve anket, danıĢmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek
hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî
ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taĢınır ve taĢınmaz mal ve
hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri …ifade eder” hükmüne yer verilmiĢtir. Anılan maddede ismen
sayılmayan ve mal alımı veya yapım iĢi niteliği taĢımayan iĢlerin “benzeri diğer hizmetler” kapsamında ihale
yoluyla alınıp alınamayacağının; ilgili mevzuatında, alım konusunun idarenin görev alanında olup olmadığı, söz
konusu iĢin ihale yoluyla yaptırılmasına engel olan bir düzenleme bulunup bulunmadığı hususlarının
değerlendirilmesi suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.
Madde 97- Diğer hususlar
97.1. Ġdarelerce, ihtiyaçlarının karĢılanmasında hangi ihale usulünün uygulanacağı, ihale dokümanında
düzenledikleri hükümlerin mevzuata uygun olup olmadığı, bazı belgelerin ne Ģekilde düzenleneceği, ihale
komisyonunun kimlerden oluĢacağı gibi hususlarda Kurumdan görüĢ talep edilmektedir.
97.1.1. Yukarıdaki hususların uygulanmasına iliĢkin yetki ve sorumluluk, Kanunun amir hükümlerine ve ihale
konusu iĢin gereklerine uygun biçimde idarenin takdirinde bulunduğundan, söz konusu hususlara iliĢkin olarak
Kurumdan görüĢ istenilmemesi, ihale mevzuatı çerçevesinde iĢlem yapılması gerekmektedir.
97.1.2. Kuruma gönderilen yazıların, Resmi YazıĢma Kurallarını Belirleyen Esaslara uygun olmasına dikkat
edilmelidir.
97.1.3. 4734 sayılı Kanun uyarınca Kurumun, mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak istiĢari mahiyette görüĢ
verme görevi bulunmamaktadır. Kanunla Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevi genel düzenleyici
nitelikteki iĢlemlerle yerine getirilecektir. Nitekim bu durum Kanunun 53 üncü maddesinde, Kurul ve Kurumun
yetkilerini düzenleyici iĢlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı hükmüyle açıklanmıĢtır.
Ġhalelere yönelik yapılan baĢvurular üzerine alınan Kurul Kararları ise Kurumun internet sayfasında
yayımlanmaktadır. Ġhalelerle ilgili olarak çıkan uyuĢmazlıkları karara bağlayan Kurulun, uyuĢmazlık çıkmadan
önce sübjektif uygulamalara iliĢkin görüĢlerini yine sübjektif iĢlem tesis ederek belirtmesi de hukuken mümkün
bulunmamaktadır. Bu hukuki durum karĢısında idarelerce uygulamada karĢılaĢılan sorunların kendi bünyelerinde
çözümü esastır. Mevzuat gereği bütün eylem ve iĢlemlerinde hukuka uygun davranmak zorunda olan ve iĢlemleri
hukuka uygunluk karinesinden faydalanan idarelerin, duraksamaya düĢtüğü konularda kendi danıĢma
birimlerinden görüĢ almaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun buldukları iĢlem ve eylemleri
gerçekleĢtirmeleri gerekmektedir. Bu iĢlemlerle ilgili olarak yapılacak baĢvurular üzerine Kurum inceleme görev
ve yetkisini yerine getirecektir.
97.1.4. Uygulamada çıkan sorunların genel düzenleyici iĢlemlerle giderilmesi gereği ise Kuruma iletilen
sübjektif ihtilafların veya duraksamaların belli konularda yoğunlaĢması üzerine ortaya çıkmaktadır. Böylece
Kurumun ülke çapında geçerli genel düzenleyici iĢlem tesisi mümkün olabilmektedir.
97.1.5. Bu çerçevede; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, sübjektif sorunlar ve belli bir ihaleye yönelik
konularda yaptıkları baĢvurular değerlendirilmeyecektir.
97.1.6. Ġdarelerin uygulamada karĢılaĢtıkları ve kendi danıĢma birimleriyle iç bünyelerinde çözemedikleri
sorunları bağlı, ilgili veya iliĢkili oldukları bakanlıklara bildirmeleri gerekmekte olup; bağlı, ilgili veya iliĢkili
olunan bakanlık tarafından çözümü konusunda Kuruma danıĢılması zorunlu görülen duraksamalar ise hangi
konuda duraksamaya düĢülmüĢse bu konudaki kendi görüĢlerini de içerecek Ģekilde bildirildiği takdirde Kurum
tarafından değerlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde Kurum görüĢü bildirilecektir.
97.1.7. Aday ve istekliler ile istekli olabileceklerin ise duraksamaya düĢtüklerinde idarelere baĢvurmaları
gerektiğinden, konu ancak idarenin bağlı, ilgili veya iliĢkili olduğu bakanlık tarafından yukarıdaki esaslar
çerçevesinde iletilmesi halinde Kurum tarafından değerlendirilecektir.

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNA ĠLĠġKĠN TEMEL ĠLKELER
1- Ġdareler, yapacakları ihalelerde rekabeti, eĢit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini,
ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla
sorumludur.
2- Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece hizmet alımı, mal alımı ve yapım iĢleri bir arada
ihale edilemez.
3- EĢik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin
uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri kısımlara bölünemez.
4- Ġhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale
yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karĢılanması ise ancak kanunda belirtilen özel hallerde
mümkündür.
5- Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleĢtirilecek süreklilik arz
eden hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
6- Kamu Ġhale Genel Tebliğinin “Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini”
baĢlıklı 20. maddesi gereğince;
a) Süreklilik arz eden temizlik, bakım, kaloriferci, özel güvenlik, ziyaretçi danıĢma yönlendirme, aĢçılık vs.
hizmet alımları ile akaryakıt, yiyecek, içecek, yakacak, giyecek vs. mal alımlarının mali yıl sona ermeden ve
sözleĢmenin 01/01/2012 tarihinde bağlanacak Ģekilde açık ihale usulü ile edilmesi,
I) Açık ihale sürecinin Ģikayet vs. hallerinde uzaması halinde bu alımların kesintiye uğratılmaması amacıyla
Ģikayet süreleri, Ģikayetin sonuçlandırılması, düzeltici iĢlem belirlenmesi ve sözleĢmenin bağlanmasına kadar
(Ģikayetin Kamu Ġhale Kurumu tarafından sonuçlandırılması da dâhil olmak üzere) geçecek sürelerin dikkate
alınarak ihtiyaçların limit dâhilinde 21/f, 22/d ya da 21/b kapsamında ihale edilmesi,
II) ġikayet sonucunda idare ya da Kamu Ġhale Kurumu tarafından açık ihalenin sonuçlandırılması halinde idare
tarafından sözleĢme yapılması,
II) Ġptali halinde yeniden açık ihale usulü ile ihale edilmesi, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre
içindeki ihtiyaçların yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak limit dâhilinde 21/f, 22/d ya da 21/b kapsamında
ihale edilmesi ve söz konusu alımların süreler göz önünde bulundurularak kısımlara bölünmeksizin ihale
edilmesi gerekmektedir.

