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YENİ KANUNUN KAYNAKLARI

• AB Direktifleri
• Dünya Bankası İhale Normları
• Birleşmiş Milletlerin Uyguladığı İhale

Modelleri
• Dünya Ticaret Örgütünün Kamu Alımları
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KANUNUN GETİRDİKLERİ

• Kapsam çok daha geniş
• Rekabeti engelleyen hususlar kaldırıldı

(2886\ 71.Madde)
• Emanet usulü kaldırıldı (alt yüklenici)
• Yeni dönemde sözleşme ayrı bir kanunla

düzenlenmiştir
• Kik kuruldu
• Anahtar teslimi, proje temelli uygulamalar

geldi
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İhale Dokümanı
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4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNU

• Kamu hukukuna tâbi olan veya
• Kamunun denetimi altında

bulunan veyahut
• Kamu kaynağı kullanan kamu

kurum ve kuruluşlarının
yapacakları ihalelerde
uygulanacak esas ve usulleri
belirler.
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KAPSAM -1

• Gider yapıcı;
– Mal alımları
– Hizmet alımları
– Yapım işleri

• Gelir getirici işlemler 2886 sayılı kanun
hükümlerine göre yapılacaktır
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KAPSAM -2

• Genel bütçeli daireler
• Katma bütçeli daireler
• Özel idareler
• Belediyeler

– Bunlara bağlı
• Döner sermayeli kuruluşlar-

Üniversiteler/Hastaneler
• Birlikler
• Tüzel kişiler
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KAPSAM -3

 KİT’ ler
 Sosyal Güvenlik Kuruluşları
 Fonlar
 Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar
 Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar
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KAPSAM -4

Belirtilen idarelerin sermayesinin
yarısından fazlasına sahip bulundukları
her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme
ve şirketler

4603 sayılı kanun kapsamındaki
bankaların yapım ihaleleri
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KAPSAM DIŞI OLANLAR -1
 Belirli idarelerin doğrudan üretici ve

ortaklarından yapacakları tarım ve
hayvancılıkla ilgili ürün alımları,

 Orman köyleri kalkındırma
kooperatifleri ve köylülerinden
yapılacak
hizmet alımları.
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KAPSAM DIŞI OLANLAR -2

Devlet malzeme ofisi ana statüsünde yer
alan mal ve malzemeler



DMO
• Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-

soğutma araçları,
• Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair

makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket
program yazılımı,

• Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname
çeşitleri,

• Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve
ekipmanları,

• Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,
• Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamûlü,
• Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş,

makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları,
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DMO
• Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), bunların iç ve dış lastikleri ile

akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları,
• Seyahat ve nakliye hizmetleri,
• Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı.

 Tek bir firmadan talepte bulunulması halinde bu
talep karşılanmakla beraber tüm sorumluluk talepte
bulunan kamu kurum ve kuruluşuna ait olacaktır.
Ancak, tek firmadan yapılan ve 400.000 YTL’yi aşan
talepler karşılanmayacaktır.
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TANIMLAR
1- MAL ALIMLARI (4734/ 22-e)
2- HİZMET ALIMLARI

 Finansal kiralama
 Bakım ve onarım
 Danışmanlık hizmet alımı (5018/ 28)
 Benzeri diğer hizmetler
 Anahtar teknik personel olarak radyoloji ve

röntgen teknisyeni istihdam edilebilir (kik
2007/uh.Z-1197)
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TANIMLAR
3- YAPIM İŞLERİ

 Gibi her türlü inşaat işleri
 Bu işlerle ilgili tesisat, imalat,          ihzarat,

nakliye, tamamlama …
 büyük onarım
 Benzeri yapım işleri
Uygulama projesi veya kesin proje
Uzman taraf yapım müteahhidine ihtiyaç var
Vasıfsız işgücünden ziyade makine ve ekipman ağırlıklı

Fen sanat kurallarına uygun hareket etme
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TANIMLAR
İDARE: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki

kurum ve kuruluşları,
İDARE İFADESİNDEN NE ANLAŞILMALIDIR?

İHALE DOKÜMANI: (İHALE İLE İLGİLİ
EVRAKLARI İÇEREN DOSYA) İhaleden önce
hazırlanmış olmalıdır.
 İhale şartnamesi
 Sözleşme tasarısı
 Projeler
 Ve diğer ilgili evraklar
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İHALE YETKİLİSİ = HARCAMA YETKİLİSİ

İdarenin, ihale ve
harcama yapma yetki
ve sorumluluğuna
sahip kişi veya kurulları
ile usulüne uygun
olarak yetki devri
yapılmış görevlilerini,

5018 Md. 31

Bütçeyle ödenek tahsis
edilen her bir harcama
biriminin en üst
yöneticisi harcama
yetkilisidir.
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İhale Yetkilisi

• Kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve
dördüncü düzeyinde yer alan birimler,
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama
birimlerini, bu birimlerin en üst
yöneticileri
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Üniversitelerde İhale Yetkilisi

Teşkilat Yapısı Üst Yönetici Harcama Birimi Harcama Yetkilisi
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Destek Hizmetleri Birimi Bütün
İhaleleri Yapabilir Mi?

• Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme,
bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden;
idarenin tamamını ilgilendirenler destek
hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama
birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri
tarafından gerçekleştirilir.

• Harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak
şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst
yöneticinin onayıyla bu işlemler destek
hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir
(5018 Md. 60)
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şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst
yöneticinin onayıyla bu işlemler destek
hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir
(5018 Md. 60)



İHALE KOMİSYONU
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İHALE KOMİSYONU HK.
• Maliye personeli olabilir mi?

– Diğer idarelerden personel alınabilir, ama
• İhale komisyonu eksiksiz toplanır
• Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlardan

sorumludur
• Yedek üye sayısı komisyon sayısına eşit olacaktır
• Beşten fazla olabilir ancak çift sayıda olamaz “ihale

komisyonuna işin uzmanı iki kişinin görevlendirilmemesi
ve komisyonun tek sayıda belirlenmemesi kanuna
aykırılık teşkil eder”

• Komisyonun kurulması için herhangi bir zaman
öngörülmemiştir; ama

• İşçi ve sözleşmeli personel üye olabilir
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DEVAMI
• İhale dokümanı hazırlayanlar da komisyon üyesi

olabilirler
• Komisyon üyesi kişiler muayene ve kabul

komisyonlarında bulunabilir
• 4734 Md. 60’a göre İhale Komisyonu

sorumludur.
• Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevi

yapan kişiler ihale sürecinde görev alabilir mi?
(İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esas ve
usuller Md: 15)

• Kontrol teşkilatında yer alan görevliler muayene
ve kabul komisyonlarında görevlendirilmezler
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TEMEL İLKELER
• Saydamlık, rekabet, eşit muamele,
• Güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi.
• İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması.
• Kaynakların verimli kullanılması.
• Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale

edilmemesi. (Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olması durumu) “genel temizlik, çamaşır yıkama, ütü ve
ilaçlama işlerinin bir arada ihale edilmesi mümkündür.”
(2004/uk.Z-520, 2005/uh.Z-2370)

• Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla kısımlara
bölünemez.

• Parasal limitlerin altında kalmak ya da yönetmeliklerdeki
diğer hükümleri uygulanmamak amacıyla kısımlara
bölünemez.

• Saydamlık, rekabet, eşit muamele,
• Güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi.
• İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması.
• Kaynakların verimli kullanılması.
• Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale

edilmemesi. (Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olması durumu) “genel temizlik, çamaşır yıkama, ütü ve
ilaçlama işlerinin bir arada ihale edilmesi mümkündür.”
(2004/uk.Z-520, 2005/uh.Z-2370)

• Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla kısımlara
bölünemez.

• Parasal limitlerin altında kalmak ya da yönetmeliklerdeki
diğer hükümleri uygulanmamak amacıyla kısımlara
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