
4734 SAYILI KAMU 
İHALE KANUNU



Bu Kanunun amacı,

Kamu hukukuna tâbi olan veya Kamunun

denetimi altında bulunan veyahut Kamu

kaynağı kullanan kamu kurum ve

kuruluşlarının yapacakları ihalelerde

uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Amacı

Madde 1-



İstisnalar
Madde 3- e)

e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; 

Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları 

Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan 

kuruluşlardan, 

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 İşletmesi 

Genel Müdürlüğünden, 

Akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 

yapacakları alımlar,

Araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, 

Et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, 

Çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, 

faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden, 

Ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları 

için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, 
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DMO YAPILACAK ALIMLAR



KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNİN 
3.3. İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar 

3.3. İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları 
alımlar 
İdareler kendi bünyelerinde kurulmuş birimleri niteliğinde bulunan ve 
ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olmayan döner sermaye işletmelerinden, bu 
işletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla, ürettikleri mal 
ve hizmetleri 4734 sayılı Kanunla öngörülen ihale usullerine tabi 
olmadan temin edebileceklerdir. 

İdarelerin kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner 
sermaye işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri ise ancak, anılan 
Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak temin etmeleri mümkün 
bulunmaktadır. 



Tanımlar

İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin

istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını

müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri,

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet 
sunucusu veya yapım müteahhidini,
İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı 
satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında 
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,



Tanımlar

Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu 
sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından 
yönetilen elektronik ortamı,

Dinamik alım sistemi: İhale 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 
gerçekleştirilen alım sürecini,

Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme 
şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir 
elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden 
değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,

Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir 
zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde 
öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik 
sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,



Temel 
İlkeler 

Saydamlık 

Rekabet 

Eşitlik

Güvenirlik Gizlilik 

Kamuoyu 
denetimi 

İhtiyaçlar uygun 
şartlar  ve zamanda 

karşılanmalı 

Kaynaklar verimli 
kullanılmalı

Temel İlkeler

Madde-5 



 Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri
bir arada ihale edilemez.

 Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya
hizmet alımları ile yapım işleri 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 iş için ihaleye
çıkılamaz.

Temel İlkeler



 Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik
şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu
nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her
türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
ihaleler bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir.

 İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde
ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin
alınmış olması zorunludur.

Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek
yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

Temel İlkeler



ASİL  ÜYELER

UZMAN  ÜYE

(İdareden)

YEDEK  ÜYELER

1 2 3 4 5

İhale Komisyonu
Madde 6-



İhale Komisyonu

İhale yetkilisi, 
Biri başkan olmak üzere,
İkisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla,
İlgili idare personelinden en az dört kişi,
Muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin
katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere
görevlendirir.
İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel
bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden
komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem
dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde
ihale komisyonu üyelerine verilir.



İhale Komisyonu

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz.
Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon
kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen
tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları
ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.



İhale İşlem Dosyası

Onay belgesi Eki

Başvurular veya teklifler 

ve diğer belgeler,

İhale Komisyonu 
Tutanak Ve Kararları 

İlân metinleri

İhale dokümanı

İhale 

İşlem 

Dosyası

İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. 

Yaklaşık Maliyet 

Cetveli

Bulunur.

PARASAL SINIRLAR HK TEBLİĞ.docx


EŞİK DEĞERLER

Genel bütçeye dahil 
daireler ve katma bütçeli 
idarelerin mal ve hizmet 
alımlarında

2.225.824 TL

Madde 21 (f) 404.732 TL

Madde 22 (d) *Büyükşehir Belediyesi

121.405 TL

40.443 TL



Parasal Limitler



Mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin ihalesi yapılmadan önce
idarece, her türlü fiyat araştırması
yapılarak katma değer vergisi hariç
olmak üzere yaklaşık maliyet
belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte
bir hesap cetvelinde gösterilir.

Yaklaşık Maliyet (KİK 9/Md)

 Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik
ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya
ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan
diğer kişilere açıklanmaz.



İhaleye katılımda yeterlik kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 10- İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile

mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda

belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu

veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer

belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili

cirosunu gösteren belgeler.

b ) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette

bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan

belgeler,



2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt

edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan

yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan

yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da

yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin

tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en

az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili

deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi

gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş

yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili

hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili

deneyimi gösteren belgeler.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları



İhaleye katılımda yeterlik kuralları

f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji

Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan

vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik

projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye

desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde

yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin 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 ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu

ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde

düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek

olan belgeler.



İhaleye katılımda yeterlik kuralları

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-

geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine

getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya

çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici

kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki

niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, 
makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden 
sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin 
belgeler,



İhaleye katılımda yeterlik kuralları

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara 
uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde 
akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 
sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik 
edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya 
belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, 
ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet 
belgelerinde belirtilir.



Şartnameler

Şartnameler
Madde 12- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce 
hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının 
ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu 
Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik 
kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde 
yer verilir. 

Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya 
yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün 
istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.



Şartnameler

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. 

Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez 
ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer 
verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması 
veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde 
“veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model 
belirtilebilir.



İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI



İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
Madde 16- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan 
belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün 
bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale 
saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği 
isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif 
vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal 
edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu 
teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi 
nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde 
bulunulamaz.
İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek 
yeniden ihaleye çıkılabilir.



Yasak fiil veya davranışlar 

Yasak fiil veya davranışlar

Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet

suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna

teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma

teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek

davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs

etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından

kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da

vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü

Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.



İhale Nedir ?

İhale:

İhale yetkilisinin onayı ile başlayan
ve Kanunda yazılı usul ve şartlarla

mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakılması

sonucu,
idare ile yüklenici arasında

sözleşmenin imzalanmasıyla
tamamlanan bir süreçtir.



İhtiyacın Tespiti

 İhale süreci bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlar 

 İdarece tespit edilen ihtiyacın karşılanması, mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerinin bütçesinde yeterli
ödeneğe sahip olunması ile mümkündür.

 İstisnaları hariç ödeneği bulunmayan hiçbir iş için
ihaleye çıkılmaz.



Açık

İhtiyacın Ortaya 
Çıkması

Şartnamelerin 

Hazırlanması
Yaklaşık Maliyet

Uygulanacak İhale 
Usulünün Tespiti

İhale Ve Ön 
Yeterlik 

Dökümanları

İhale Onayının 
Alınması

İhale 
Komisyonunun 

Kurulması

İhale Ve Ön 
Yeterlik İlanları

İhale Ve Ön Yeterlik 
Dökümanlarının
Görülmesi, Satın 

Alınması, Değişiklik Ve 
Açıklama Yapılması

Tekliflerin 
Sunulması Ve 

Değerlendirilmesi

İhale Sonucunun 
Bildirilmesi Ve 

Sözleşme 
Yapılması

Mali Hizmetler 
Birimince Kontrol 

Ve Ödeme



Uygulanacak ihale usulleri

Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım

işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Uygulanacak ihale usulleri



Açık ihale usulü

Madde 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif

verebildiği usuldür.

Açık ihale Usulü



Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda

idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji

gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik

değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen 

değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik 

koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. 

Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından 

dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan 

isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin 

niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale 

dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi 

yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif 

veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale 

dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen 

bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü



Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin

sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare

tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak

yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi

olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu

olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık

olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

Pazarlık Usulü



f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 404.732,00 TL kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet

alımları.

(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan 

hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri 

istenir.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme

kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve

gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin

ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir

istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları

karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı

olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden

ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde

teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat

alınması zorunlu değildir.

Pazarlık Usulü



Doğrudan Temin 22/d

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların;

 İlan Yapılmadan,
 Teminat Alınmadan,
 Yeterlik Kuralları aranmadan
 İhale Komisyonu Kurulmadan, 
 İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi 

veya kişilerce piyasadan fiyat araştırılması ile 
temin edilebilmesidir.

(Bir ihale usulü değildir)



DOĞRUDAN TEMİN

İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel

tek kişiden temini

Gerçek veya tüzel tek

kişinin ihtiyaç ile ilgili

özel bir hakka sahip

olması

Mevcut mal, ekipman, 

teknoloji veya

hizmetlerle uyumun ve

standardizasyonun

sağlanması için zorunlu

olan mal ve hizmetlerin, 

asıl sözleşmeye dayalı

olarak düzenlenecek ve

toplam süreleri 3 yılı

geçmeyecek

sözleşmelerle ilk alım

yapılan gerçek veya tüzel

kişiden alınması.

40.443TL 121.405 TL

İdarelerin ihtiyacına 

uygun taşınmaz mal 

alımı veya kiralanması.

Özelliğinden ve

belli süre içinde

kullanılma

zorunluluğundan

dolayı stoklanması

ekonomik olmayan

ilaç,serum, 

kan,protez

22/f

22/a

22/b

22/c

22/d

22/e

DOĞRUDAN 

TEMİN



DOĞRUDAN TEMİN

1

2

3

4

5

6

7 Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi

İhtiyacın ortaya çıkması

Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte doğrudan teminin parasal 

limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit etmek için gereklidir.)

Harcama yetkilisinden alınan onay belgesi

Harcama yetkilisince yapılacak görevlendirme

Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması



Tasarım yarışmaları 

Tasarım yarışmaları 
Madde 23- İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve 
bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya 
tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili 
mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti 
sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından 
değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma 
yaptırabilir.



İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması

zorunlu hususlar

Madde 27- İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve

gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda

aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer

verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi

zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kyöntemleririterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması 

zorunlu hususlar 



h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin

tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı,

mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif

fiyatına dahil olacağı.

j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması

gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar

uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler

lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

m) Teklif ve sözleşme türü.

n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

o) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest

olduğu.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması 

zorunlu hususlar 



p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin

serbest olduğu.

r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim

şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse

şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat

farkının ne şekilde ödeneceği.

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında

yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı

yükümlülükler.

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin

tarafından ödeneceği.

v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve

sorumluluğuna ilişkin şartlar.

y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

z) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması 

zorunlu hususlar 



İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.

Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit

edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya

isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.

Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son

teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde

ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle

tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya

mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi

halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,

yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan

hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak

açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu

tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde

bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli

belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.



Tekliflerin alınması ve açılması

Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 36- Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. 
İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir 
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının 
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici 
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif 
fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. 

Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir 
teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve 
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum 
kapatılır.



Tekliflerin değerlendirilmesi 

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 37- İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması

ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı

olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında

değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin

uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile

geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen

isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını

değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece

belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici

teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve

teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı

değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini

belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup

olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir.

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik

hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.



Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 39- İhale komisyonu kararı üzerine idare,

verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal

etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu

durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle

herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare

isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal

edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.



İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik 
açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve 
bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar 
da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da 
dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri 
veya nispi ağırlıkları belirlenir.

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan 
en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, 
birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar 
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale 
sonuçlandırılır. 

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 



İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin 
tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise 
nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar 
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz 
sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan 
istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere 
katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına 
eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 



Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
Madde 41-
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı
günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil
olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale
sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da
isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci
maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer
hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.



Sözleşmeye Davet

Sözleşmeye davet 
Madde 42- 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali 
kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı 
tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan 
istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek 
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için 
bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, 
ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde 
kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit 
edilmesi zorunludur.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat 
alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, 
kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.



İhalelere yönelik başvurular 

İhalelere yönelik başvurular
Madde 54-
İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak
kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel
olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu
Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla
şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce
tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma
hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.



İhalelere yönelik başvurular

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli 
olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle 
giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale 
sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici 
işlem belirlenmesine,
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne 
uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde 
hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna 
konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun 
reddine,
karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen
şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan 
hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.



İdareye şikayet başvurusu

İdareye şikayet başvurusu
Madde 55-
Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı 
iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken 
tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 
beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi 
yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, 
ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların 
süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak 
üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu 
yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması 
esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin 
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması 
ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli 
düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya 
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.



İdareye şikayet başvurusu

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde

gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile

istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale

veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere

bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından

karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması

durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler

tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen

şikayet başvurusunda bulunulabilir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın

son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin

bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet

başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen

şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar

verilmeden sözleşme imzalanamaz.



İdareye şikayet başvurusu

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde

gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya

istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde

bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular

dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi

tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun

bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli

olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün

içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan

kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde

ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen

şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan

veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum

tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.



Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 63-

İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif

eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki

düzenlemeler esas alınır:

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin

katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar

fiyat avantajı sağlanabilir.

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar

fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi

ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan

malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat

avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de

%15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler



Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının

veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük,

orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum

tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve

ekipmanın yerli malı olması şarttır.

e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen

malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile

belgelendirilir.

f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması

gereklidir.



ELEKTRONİK İHALE 
UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ



Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tanımların

yanında;

a) Atom saati: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı

en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saati,

b) e-anahtar: Şifreleme ve/veya şifre açma verisini,

c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli

veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklifi,

ç) EKİB: 4734 sayılı Kanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyarınca

ihalelere ilişkin ilanların yayımlandığı Kurum tarafından çıkarılan

Elektronik Kamu İhale Bültenini,

d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla

ilgili hizmetleri sağlayan ve 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik

sertifika hizmet sağlayıcısını,

Tanımlar



e) İKN: EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihaleye verilen ihale kayıt

numarasını,

f) Kullanıcı: Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri

yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Platform Sorumlusu: İdareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel

kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili

diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı,

ğ) Uygulama Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî

Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Hizmet Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini ve Çerçeve Anlaşma

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği,

alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-

imzayla doğrulanan kaydı,

ı) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında

kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günleri,

ifade eder.

Tanımlar



Bildirim ve tebligat esasları 

MADDE 5− (1) Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday,

istekli ve istekli olabilecekler ile yüklenicilere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda,

teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler

EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve

bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit

muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Tebligatın ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi

olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı

kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından

ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yükleniciler tarafından idare ile

yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

Elektronik İhale Yönetmeliğinde ;
Bildirim ve Tebligat Esasları



Elektronik İhale Yönetmeliğinde ; 
Dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması

Dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 17 − (1) İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması 

halinde, düzenlenen zeyilname EKAP’a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar e-imza 
kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden 
bildirilir.

(2) Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde zeyilname düzenlenmesi 
halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
e-teklifi silmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirirler. 

(3) Kanunun 29 uncu maddesine göre açıklama yapılması halinde; yapılan 
açıklamalar EKAP’a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar   e-imza kullanarak dokümanı 
indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.



Elektronik İhale Yönetmeliğinde ; 
e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması

e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 19 − (1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. 

İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan 
katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara 
uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde 
düzenleme yapılır.

(2) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-
imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. 
Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza 
ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma 
göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP 
tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale 
dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum 
tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak 
açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, 
tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı 
saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.



Elektronik İhale Yönetmeliğinde ; 
e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması

(3) e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile 
kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

(4) İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik 
sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin 
işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi 
amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli 
hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal 
etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden 
gerekli bildirimler yapılır.

(5) Mal alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, 
numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale 
komisyonunca numunenin teslim alınması ve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme 
idari şartnamede yapılır. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması 
yönünde düzenleme yapılamaz. Teslim alınan numune için idarece iki nüsha 
tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilir.



Elektronik İhale Yönetmeliğinde ;

e-tekliflerin açılması

e-tekliflerin açılması
MADDE 23 E-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar 

önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-
teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek 
açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-
tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında 
belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin 
eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı 
kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının 
değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp 
karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol 
edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol 
Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP 
üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. 
Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından 
görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri 
tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi 
oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen 
değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
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e-tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 24 − (1) e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, 

ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde 
tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla 
oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler 
EKAP’a kaydedilir.

(2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca 
e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının 
uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna 
ilişkin kayıt yapılır. 

(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili 
değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili 
kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin 
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. 

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin 
değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik 
kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu 
husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.
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(5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle 
bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi 
birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve 
ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan 
belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi 
eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. 
Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az 
olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli 
tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede 
eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği 
şekilde değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Ek-1’de 
yer alan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin 
Tutanak” hazırlanır ve bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından 
imzalanır. 
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İhalenin karara bağlanması, onaylanması veya iptal edilmesi
MADDE 25 − (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan 
“İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonu kararının bir çıktısı 
alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına 
sunulur. 

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan 
istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere 
katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ilişkin belge 
ihale komisyon kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması 
durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını 
onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın 
onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Onay ve 
iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır.



Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması

MADDE 26 − (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından

onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil,

ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde,

tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de

yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da

aynı şekilde bildirim yapılır.

(2) İlgili uygulama yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra

ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. İhale üzerinde kalan istekli

tarafından ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında

belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarında olmadığını gösteren belgelerden

elektronik ortamda EKAP üzerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik

ortamda alındığı ihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci fıkrası,

20 nci maddenin ikinci fıkrası ve 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca

bilgisayarda taratılarak sunulan belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye

sunulur.
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(3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği halde ikinci

fıkrada belirtilen belgeleri sunmaması veya Kanunun 10 uncu maddesi

kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan

belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde ihale dışı

bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. İkinci fıkrada belirtilen belgeleri

sunmayan istekli hakkında ayrıca Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık

teyidi yapılır.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde idare,

teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en

avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkradaki esas

ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

(6) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra EKAP’ta kayıt altına 

alınır ve EKİB’de yayımlanır.
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