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Sayı tay Ba denetçisi

G R

886 sayılı Devlet hale Kanunu’nun uygulamada yetersiz kalması ve 
bunun sonucu olarak ihale mevzuatımızı Avrupa Birli i ve Uluslar 

arası ihale uygulamalarına paralel hale  getirmek amacıyla, 4734 sayılı Kamu hale 
Kanunu 22.1.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de 1.1.2003 tarihinden 
itibaren yürürlü e girmek üzere yayınlanmı , ancak daha yürürlü e girmeden 
uygulamaya yönelik tartı malar ba lamı  ve 12.6.2002 tarih ve 4761 sayılı kanunla 
bazı maddelerinde de i iklikler yapılmı tır. Kanun yürürlü e girmesinden 
itibaren yakla ık 8 aylık süre içerisinde uygulamada görülen sıkıntılar nedeni ile; 
özellikle kanun kapsamındaki idarelerin ihale sürecinde görevli yönetici ve 
memurların yo un ele tirilerini almı , bunun sonucu olarak 15.8.2003 tarih ve 
25200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 30.7.2003 tarih ve 4964 no’lu “Bazı
Kanunlarda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 4734 sayılı Kamu 
hale Kanununda kapsamlı de i iklikler yapılarak, 15.8.2003 tarihinden itibaren 

yürürlü e girmi  bulunmaktadır.  
Söz konusu kanun tasarısının genel gerekçesinde de i iklik yapılmasının

gerekçeleri “…..söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin ba ta 
Avrupa Birli i direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum 
içerisinde olmadı ı, bazı maddelerinin uygulanmasının idareler açısından
fiilen imkansız oldu u, bazı maddeler arasındaki çeli ki ve tutarsızlıkları
suiistimale açık oldu u gözlenmi ; bu eksiklikler kar ısında kamu 
ihalelerinin sa lıklı biçimde yürütülmesini teminen idarelerin bu 
konudaki yakınmaları ve uygulamanın izlenmesi sonucu yapılan tespitler 
yanında ba ta Avrupa Birli i, Dünya Bankası ve Birle mi  Milletler 
Normları olmak üzere uluslararası sözle melerde göz önünde 
bulundurularak………….” eklinde sayılmı tır. Gerekçeden de  anla ılaca ı
üzere söz konusu düzenlemelerin yapılmasında uygulamada ortaya çıkan 

2



Kamu hale Kanununda Yapılan De i ikliklerin De erlendirilmesi

SAYI TAY DERG S  SAYI: 50-51 104 

zorluklar ve idarelerin bu konudaki ikayetleri ba ta gelen etkenleri 
olu turmu lardır.  

Bu çalı mamızda esas itibariyle yakla ık sekiz aylık bir uygulamadan 
sonra 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usulleri ile bunların sözle meye 
ba lanmasına ili kin de i iklikler de erlendirilecektir. 

I-KAMU HALE KANUNUNDA BEL RT LEN HALE 
USULLER  VE 4964 SAYILI KANUNDA YAPILAN DE KL KLER

4734 sayılı Kamu hale Kanununun 4964 sayılı Kanunla yapılan 
de i iklikten önceki “Uygulanacak hale Usulleri” ba lıklı 18. maddesinde 
idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım i lerinin ihalelerinde uygulanacak 
usuller; 

a) Açık ihale usulü 
b) Belli istekliler arasında ihale usulü 
c) Pazarlık usulü 
d) Do rudan temin 

olarak belirtilmek sureti ile dört ihale türü belirlenmi  ve “Temel lkeler” ba lıklı
5. maddesinde de kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli 
istekliler arasında ihale usulünün temel usuller oldukları ifade edilmi tir.Kanunda 
temel ihale usulleri olarak Açık Teklif  ve Belli stekliler Arasında hale Usulü 
belirtilmi  olmasına ra men Kanunun Belli stekliler Arasında hale Usulünü 
düzenleyen 20. maddesinde bu usule “Açık hale Usulünün uygulanamadı ı mal 
veya hizmet alımları ile yapım i lerinin ihalesinde”  ba vurulabilece i belirtilmi
oldu undan, Kanunda esas itibari ile öncelikli usul olarak Açık hale Usulü 
kar ımıza çıkmaktadır. 

Kanunun 12. maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 18’nci maddesinin 
Do rudan Temin Usulünü belirten (d) bendi madde metninden çıkarılmı tır. 
Böylece 4969 sayılı Kanunun maddeye ili kin gerekçesinde belirtildi i üzere, 
4734 sayılı Kamu hale Kanununda di er ihale usullerine göre önemli farklılıklar 
içeren Do rudan Temin usulü “esasen bir ihale usulü olmadı ı” gerekçesi ile 
ihale usulleri arasından çıkarılmı  ve buna göre ihale usulleri  

a) Açık hale Usulü 
b) Belli stekliler Arasında hale Usulü 
c) Pazarlık Usulü 
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olarak kanunda yer almı lardır. 
a) Açık hale Usulü 

Açık hale Usulü 4734 sayılı kanunun 19. maddesinde “Bütün isteklilerin 
teklif  verebildi i usul olarak tanımlanmı  olup, 4964 sayılı Kanunla yapılan 
de i ikliklerde bu usul ile ilgili olarak; 13. maddedeki e ik de erin altında kalan 
hale Usullerine ili kin ilan süre ve kuralları ile ilgili olarak yapılan ve Belli 
stekliler Arasında hale Usulünün anlatıldı ı (b) bendinde de inilen genel 

de i iklik dı ında bir de i iklik yapılmamı tır.  
b) Belli stekliler Arasında hale Usulü 

4734 sayılı kanunun “Belli stekliler Arasında hale Usulü” ba lıklı 20. 
maddesinde bu usul “….Yapılacak ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda 
idarece davet edilen isteklilerin teklif  verebildi i bir usuldür. in özelli inin
uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün 
uygulanamadı ı mal veya hizmet alımları ile yapım i lerinin ihalesi bu usule göre 
yaptırılabilir”  eklinde tanımlanmı tır. 

Kanunun ifadesine göre bu usulün uygulanabilmesi için; 
a) in özelli inin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi 
b) Bu nedenle açık ihale usulünün uygulanamadı ı mal veya hizmet 

alımları ile yapım i lerinin ihalesi olması gerekmektedir. 
Maddenin 2. fıkrasında ise, bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların

ba vurularını hazırlayabilmeleri için en az 25 gün süre tanınarak ön yeterlik ilanı
yapılaca ı belirtilmi tir. 

4964 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile  getirilen de i iklikle 4734 sayılı
kanunun belirtilen bu 2. fıkrası madde metninden çıkarılmı tır.  

4964 sayılı kanun tasarısının madde gerekçesinde 4734 sayılı kanunun 
20/II fıkrasının kaldırılmasının gerekçesi “Madde ile ihale ilanlarına ili kin süre 
ve di er artlar kanunun 13. maddesinde düzenlendi inden yersiz tekrarlar 
kaldırılmaktadır” eklinde belirtilmi tir. Gerçekten 4734 sayılı kanunun ihale ilan 
süreleri ve kurallarını düzenleyen 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 2. 
sırasında Belli stekliler Arasında hale Usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik 
ilanları, son ba vuru tarihinden en az 25 gün önce resmi Gazetede yayınlanmak 
sureti ile yapılır, dendi inden aynı mahiyetteki bu hükmü içeren 2. fıkranın 20. 
maddeden  çıkarılması isabetli olmu tur. Ancak, 4964 sayılı kanunun 9. maddesi 
ile 13. maddede de de i iklik yapılmı  ve 13. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin 
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2. sırası “Belli stekliler Arasında olanların ön yeterlik ilanları son ba vuru 
tarihinden en az 14 gün önce” eklinde de i tirilmi  bulundu undan 15.8.2003 
tarihinden sonra yapılacak olan Belli stekliler Arasında hale Usulünde ön 
yeterlik ilanlarının son ba vuru tarihinden en az 14 gün önce yapılması
gerekecektir. 4964 sayılı kanun tasarısının maddeye ili kin gerekçesinde bu husus 
“Belli stekliler Arasında hale Usulünde, ilanlar son ba vuru tarihinden önce 
yapılmakta olup, bu sürenin tanınması adayların ihale dokümanı alabilmeleri ve 
ba vuruda bulunabilmeleri için getirilmi tir. Bunun için getirilen 25 günlük süre 
son derece uzun oldu undan e ik de erin üzerinde ki i lerde 14 güne 
indirilmektedir” gerekçesi ile açıklanmı tır. 

4734 sayılı kanunun de i iklikten önceki 20. maddesinin 3. fıkrasındaki
“10. maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik 
ilanında belirtilen de erlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik 
de erlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik ko ullarını sa layamayanlar 
yeterli kabul edilmez. Yeterli oldu u tespit edilen bütün adaylara tekliflerini 
hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu 
gönderilir” hükmünün son cümlesi madde metninden çıkarılmı  ve maddenin 
gerekçesinde belirtildi i gibi ihale ilanlarına ili kin süre ve di er artların
düzenlendi i 13. maddenin 1. fıkra (a) bendinin sonuna konulmu tur. Buna göre 
yakla ık maliyeti e ik de erlere e it veya bu de erleri a an Belli stekliler Arasında 
hale Usulü ile yapılacak ihalelerde “ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda 

yeterli i belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu 
gönderilmesi zorunludur”  hükmü getirilmi  bulunmaktadır. 

4964 sayılı kanunla Belli stekliler Arasında hale Usulü ile ilgili olarak 
yapılan en önemli düzenlemelerden birisi, de i iklikten önce e ik de erin altında 
olan ihaleler için, gerek ilan sürelerini düzenleyen 13. maddede ve gerekse ihale 
usulünü düzenleyen 20. maddede ön yeterlik ve davet sürelerinin gösterilmemi
olmasının do urdu u bo lu un giderilmi  olmasıdır. 4964 sayılı kanunun 9. 
maddesi ile 4734 sayılı kanunun 13.maddesinin 2. fıkrası “Yakla ık maliyeti 8. 
maddede yer alan e ik de erlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak 
ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son ba vuru tarihinden en az 7 gün önce  (b) 
bendindeki süre hariç di er usullere göre yapılması ve ön yeterlik 
de erlendirmesi sonucunda yeterli i belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) 
bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur” eklinde 
de i tirilmi tir.  
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Buna göre; e ik de erlerin altında kalan Belli stekliler Arasında hale 
Usulü ile yapılacak ihalelerde; (4734 sayılı kanunun 8. maddesine göre e ik de er;
Genel ve Katma bütçelerin mal ve hizmet alımları için üçyüzelli milyar otuzbir 
milyon Türk Lirası, kanun kapsamındaki di er idarelerin mal ve hizmet 
alımlarında be yüzseksenüç milyar üçyüzseksenbe  milyon Türk Lirası ve kanun 
kapsamındaki idarelerin yapım i lerinde oniki trilyon sekizyüzotuzdört milyar 
dörtyüzyetmi  milyon Türk Lirası dır*).

a) Yakla ık maliyeti otuzsekiz milyar yüzdoksanbir milyon Türk Lirasına 
kadar olan mal veya hizmet alımları ile yetmi altı milyar üçyüzsekseniki** milyon 
Türk Lirasına kadar olan yapım i lerin de, ön yeterlik ilanının ihalenin ve i in
yapılaca ı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde yapılması ve ön yeterlik sonucu 
yeterli i belirlenen adaylara davet mektubunun ihale tarihinden en az 7 gün önce 
gönderilmesi gerekmektedir.   

b) Yakla ık maliyeti otuzsekiz milyar yüzdoksanbir milyon Türk Lirası ile 
yetmi altı milyar üçyüzsekseniki milyon Türk Lirası arasında olan mal veya 
hizmet alımları ile yetmi altı milyar üçyüzsekseniki milyon Türk Lirası ile 
altıyüzotuzaltı milyar be yüzyirmidört milyon Türk Lirası arasında olan yapım
i lerinde ön yeterlik ilanının Resmi Gazetede ve i in yapılaca ı yerde çıkan
gazetelerin birisinde ve yapılması ön yeterlik sonucu yeterli i belirlenen adaylara 
davet mektubunun da ihale tarihinden ondört gün önce gönderilmesi 
gerekmektedir.  

c) Yakla ık maliyeti yetmi altı milyar üçyüzsekseniki milyon Türk 
Lirasının üzerinde ve e ik de erin altında kalan mal veya hizmet alımları ile 
altıyüzotuzaltı milyar be yüzyirmidört milyon Türk Lirasının üzerinde ve e ik 
de erin altında olan yapım i lerinde ön yeterlik ilanının Resmi Gazetede ve i in
yapılaca ı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yapılması ve ön yeterlik 
de erlendirmesi sonucu yeterli i belirlenen adaylara davet mektubunun da ihale 
tarihinden en az 21 gün önce gönderilmesi zorunludur. 

Yapılan de i ikliler incelendi inde özellikle ihalede rekabet ve açıklı ı
sa lamak amacı ile e ik de erin altındaki ihalelerde ihale ilanlarının Resmi Gazete 
yanında i in yapılaca ı çıkan gazetelerde de yayınlanması zorunlulu unun 
getirildi ini görmekteyiz. 

* Kamu hale Kurumunun 21. 1. 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  
2003/1 sayılı tebli i ile güncellenen miktarlardır. 
** bentlerde yer alan miktarlar Kamu hale Kurumunun 31.8.2003 tarih ve 25215 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 2003/8 sayılı tebli i ile güncellenmi  rakamlardır. 
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4734 sayılı kanunun 4964 sayılı kanunla yapılan de i iklikten önceki 20. 
maddesinin 4. fıkrasında göre “Ön yeterlik de erlendirmesi sonucunda yeterli 
bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. in
niteli ine göre rekabeti engellemeyecek ekilde 10. maddeye uygun olarak 
belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen de erlendirme 
kriterlerine göre tekliflerin de erlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. haleye 
davet edilecek aday sayısının 5’ten az olması veya teklif  veren istekli sayısının
üçten az olması halinde iptal edilir” hükmündeki 10. maddeye ibaresi bu madde 
ihaleye katılımda yeterlik de erlendirmesine ili kin oldu u ve tekliflerin 
de erlendirilmesinin 40. maddeye göre yapılması gerekti i gerekçesiyle isabetli 
olarak 4964 sayılı kanunun 13. maddesi ile “40. maddeye” eklinde 
de i tirilmi tir. Bu de i iklikle, ihalenin ikinci a amasındaki
de erlendirme kriterlerinin “…40’ıncı maddeye uygun olarak…” 
belirlenmesi ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen 
de erlendirme kriterlerine göre tekliflerin de erlendirilerek ihalenin 
sonuçlandırılması öngörülmü tür. Fakat, atıfta bulunulan 40. madde 
incelendi inde, yeterlik de erlendirilmesinde kullanılabilecek herhangi 
bir kriter bulunmadı ı görülecektir. Öte yandan Kamu hale Kurumunca 
yayımlanan ihale yönetmelikleri ve eklerinde de, Kanunun 40. maddesine 
uygun olarak hangi kriterlerin yeterlik kriteri olarak ve ne ekilde 
belirlenece i konusunda bir düzenleme yapılmamı tır. Dolayısıyla yapılan 
bu de i iklikle, uygulamada bir çok sorunla kar ıla ılaca ı
dü ünülmektedir. (Bkz. Kitabın ihaleye katılımda yeterlik kuralları (madde- 10) 
konusundaki açıklamalar) 

20. maddenin son fıkrasına göre Belli stekliler Arasında hale usulünde 
Teklif  veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihalenin iptal edilmesi 
durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler 
gözden geçirilmek suretiyle, ön yeterli i tespit edilen bütün istekliler tekrar davet 
edilerek ihale sonuçlandırılabilir.  

Yukarıda yapılan de erlendirmelerden de anla ılaca ı üzere Belli stekliler 
Arasında hale Usulü ile ilgili olarak yapılan en önemli de i iklikler, e ik de erin 
altında kalan miktarlar için yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve davet süreleri ile 
ilgili bo lukların doldurulması, 20. maddede 13. maddenin tekrarı olarak yer alan 
düzenlemelerin kaldırılması ve tekliflerin de erlendirilmesinin 10. maddeye göre 
de il 40. maddeye göre yapılaca ının belirtilmesi sayılabilir.  
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c) Pazarlık Usulü 

4734 sayılı kanunda Pazarlık Usulü “Bu kanunda belirlenen hallerde 
kullanılabilen, ihale sürecinin iki a amalı olarak gerçekle tirildi i ve idarenin ihale 
konusu i in teknik detayları ile gerçekle tirme yöntemlerini ve belirli hallerde 
fiyatını isteklilerle görü tü ü usul” olarak tanımlanmakta ve kanunun 21. 
maddesinde Pazarlık Usulü ile ihalesi yapılabilecek haller belirtilmi
bulunmaktadır. Kanun’un 14. maddesi ile Pazarlık Usulüne tabi hallere bir yeni 
durum daha eklenmi  ve Pazarlık Usulüne tabi durumlardan bir kısmının
müzakere sürecinin basitle tirilmesine yönelik düzenlemeler getirilmi tir.  

4964 sayılı kanunun 14. maddesine göre “4734 sayılı kanunun 21. 
maddesinin birinci fıkrasına a a ıdaki (f) bendi eklenmi  ikinci fıkrasının ilk 
cümlesi (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu 
de ildir” eklinde de i tirilmi , dördüncü fıkrasının ba ına “(a), (d) ve (e) 
bentlerine göre yapılacak ihalelerde” ibaresi ve maddenin sonuna a a ıdaki fıkra
eklenmi tir. 

“f) darelerin yakla ık maliyeti altmı üç milyar altıyüzelliiki milyon***

Türk Lirasına kadar olan mamul mal veya hizmet alımları.“
(f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında malın sözle me süresi 

içerisinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözle me
yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu de ildir. 

Buna göre artık idarelerin yakla ık maliyeti altmı üç milyar altıyüzelliiki 
milyon Türk Lirasına kadar mal, malzeme veya hizmet alımlarının artık temel 
ihale usulü olan Açık hale Usulüne tabi olmadan Pazarlık Usulü ile ihalesi 
mümkün olabilecektir. Kanun tasarısının genel gerekçesinde bu de i ikli in
gerekçesi olarak, idarelerin belli tutara kadar olan mal ve hizmet alımlarının
pazarlık usulü ile gerçekle tirilebilmesine olanak tanınması olarak belirtilmi tir. 

Kanun tasarsının maddeye ili kin gerekçesinde ise de i ikli in küçük 
çaplı mal veya hizmet alımları için Dünya Bankası uygulamalarına paralel 
düzenlemeler getirilmesi ve bu amaçla eklenen (f) bendi ile yakla ık maliyeti 
altmı üç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasını a mayan mamul mal ve 
malzeme alımlarının ilan yapılmaksızın en az üç istekliden teklif  alınmak suretiyle 
ihale yapılmasına olanak tanınması amacı ile yapıldı ı belirtilmektedir. 

*** Miktar, Kamu hale Kurumunun 31.8.2003 tarih ve 25215 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 2003/8 sayılı tebli i ile güncellenmi  rakamdır. 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus yapım i lerinin bu maddeye göre 
Pazarlık Usulü ile ihale edilemeyece idir.  Kanun tasarısının gerekçesinde yer 
almasına ra men yapım i leri pazarlık usulünün kapsamına alınmamı tır. Bu 
miktara kadar olan yapım i lerinin e er di er ko ullar mevcut de ilse Pazarlık
Usulü ile de il temel usul olan Açık hale Usulü ile yapılması gerekecektir.  

Yine f) bendi ile ilgili olarak 4964 sayılı Kanunun getirdi i yenilik bu 
kapsamda yapılan mal alımlarında mallın sözle me yapma süresi içerisinde teslim 
edilmesi ve bunun idarece uygun  bulunması halinde sözle me yapılması ve kesin 
teminat alınması zorunlulu unun kaldırılmı  olmasıdır. Kanun tasarısının
gerekçesinde, malın hemen teslim edildi i durumlarda dahi sözle me yapma ve 
teminat alma zorunlulu undan kaynaklanan i lem maliyetlerinin(damga vergisi, 
noter ücreti, kurum payı, teminat mektubu, komisyon gibi) isteklilerce teklife 
dahil edilmesinden dolayı idarelerin alım giderlerinin arttı ından bahisle, bu bent 
gere i yapılacak alımlarda yüklenicinin malı sözle me yapma süresi içinde teslim 
etmesi halinde sözle me yapma ve kesin teminat alma zorunlulu unun 
kaldırıldı ı; idarelerin tercihine bırakıldı ı belirtilmi tir.  

Bu de i iklikle daha önce 2886 sayılı kanunda bulunan hüküm bu usul 
için uygun görü mü tür. Sözle me yapma süresi 4734 sayılı kanunun 42. 
maddesinde belirtilmi tir. Buna göre tedarikçi tarafından, 41’nci maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen sürenin bitimini veya Maliye Bakanlı ı vizesi gereken hallerde 
bu vizenin yapıldı ının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde kesin 
teminatı vermek suretiyle sözle me yapmasının tebli  edildi i tarihten itibaren on 
gün içerisinde  malı teslim ederse, sözle me yapma ve kesin teminat verme 
zorunlulu u ve dolayısıyla bunların getirdi i masraflar ortadan kaldırılabilecektir.  

4964 sayılı kanunla Pazarlık Usulü ile ilgili olarak getirilen di er bir 
de i iklik ise (b) ve (c) bentleri için ilan yapma zorunlulu unun bulunmaması
yeni eklenen (f) bendi içinde kabul edilmi tir. Böylece Pazarlık Usulüne tabi; 

b)Do al afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani 
veya beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ihalen ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine 
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

f) darelerin yakla ık maliyeti altmı üç milyar altıyüzelliiki milyon Türk 
Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları,
durumlarında ilan yapılmaksızın pazarlı a çıkılabilecektir. 



Kamu hale Kanununda Yapılan De i ikliklerin De erlendirilmesi

SAYI TAY DERG S  SAYI: 50-51 111

Pazarlık Usulü ile ilgili ayrıntılı müzakere sürecini anlatan 21. maddenin 
4. fıkrası  (b), (c), ve (f) bentleri istisna tutularak bu sürecin (a), (d) ve (e) bentleri 
için zorunlu olması öngörülmü tür. Buna göre sadece; 

a) Açık hale usulü veya Belli stekliler Arasında hale Usulü ile yapılan 
ihale sonucunda teklif  çıkmaması

b) halenin ara tırma, ve geli tirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri 
üretime konu olmayan nitelikte olması,

c) hale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım i inin özgün nitelikte 
ve karma ık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte 
belirlenememesi, 
durumlarına dayalı olarak ihale yapıldı ında, istekliler öncelikle ihale konusu i in
teknik detayları ve yöntemleri hususlarında fiyat içermeyen ilk tekliflerini 
sunacaklar ve komisyon yöntem ve çözümler üzerine her bir istekli ile görü ecek, 
bu görü meler sonucunda artların netle mesi üzerine bu artları kar ılayabilecek 
isteklilerden gözden geçirilerek artları netle tirilmi  teknik artnameye dayalı
olarak fiyatı da içerecek son teklifleri vermeleri istenecektir.  

21. maddenin son fıkrasına göre (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak
ihalelerde teklif  veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal 
edilecektir. 

Yukarıda belirtilen de i iklikler incelendi inde bunları: pazarlık usulüne 
tabi olan hallerin arttırılması, ilana tabi olmayan hallere bir yenisinin eklenmesi ve 
(f) bendi ile eklenen altmı üç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına kadar olan 
mal alımlarında malın sözle me yapma süresi içerisinde teslim edilmesi halinde 
idarenin uygun görü üne ba lı olarak sözle me yapma ve kesin teminat alınması
zorunluluklarının kaldırılmı  olması olarak sayabiliriz.  

d) Do rudan Temin 

Bilindi i gibi 4734 sayılı Kamu hale Kanunun 18. maddesinde, ihale 
süreci açısından di er ihale usullerine göre önemli farklılıklar gösteren Do rudan 
Temin ihale usulü olarak belirtilmi ti. 4964 sayılı kanunla getirilen en önemli 
de i ikliklerden birisi yukarıda da belirtildi i üzere uygulamada da getirdi i
sıkıntılar nedeni ile Do rudan Temin usulünün ihale usulleri arasından çıkarılmı
olmasıdır.  

4964 sayılı kanunun 15. maddesi ile yapılan de i iklikten sonra Do rudan 
Temin a a ıdaki gibi düzenlenmi tir. 
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“Do rudan Temin 
Madde 22. A a ıda belirtilen hallerde ihtiyaçları ilan yapılmaksızın ve 

teminat alınmaksızın do rudan temini usulüne ba vurulabilir.  
a) htiyacın sadece gerçek veya tüzelki i tarafından kar ılanaca ının tespit 

edilmesi
b) Sadece gerçek veya tüzelki inin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 

olması
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 

standardizasyonun sa lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl
sözle meye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek 
sözle melerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel ki iden alınması

d) Büyük ehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on be
milyar(ondokuz milyar doksanbe  milyon Türk Lirası) di er idarelerin be  milyar 
Türk Lirası (altı milyar üçyüzaltmı be  milyon Türk Lirasını) a mayan ihtiyaçları
ile temsil a ırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve ia eye 
ili kin alımlar 

e) darelerin ihtiyacına uygun ta ınmaz mal alımı veya kiralanması
f) Özelli inden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda 

kullanılacak olan ilaç, tıbbi saf  malzemeleri ile test ve tetkik sarf  malzemesi 
alımları

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyu mazlıklarla
ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk 
veya yabancı uyruklu avukatlardan yada avukatlık ortaklıklarından yapılacak 
hizmet alımları

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10’uncu 
maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunlulu u bulunmaksızın, ihale 
yetkilisince görevlendirilecek ki i veya ki iler tarafından piyasada fiyat ara tırması
yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”  

Kamu hale Kurumu tarafından 10 eylül 2003 tarih ve 25225 sayılı resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren 2003/10 sıra nolu Tebli  ile getirilen 
açıklamaları da göz önünde bulundurularak Do rudan Temin usulündeki 
de i iklikleri öyle belirtebiliriz 
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Genel olarak; 
Buna göre önceden sadece (d) bendi için geçerli olan teminat alınmama 

ve ihale komisyonu kurmama kolaylıkları di er bentler içinde getirilmi
bulunmaktadır. Ayrıca önceki düzenlemede bulunmayan kanunun 10. 
maddesinde belirtilen yeterlik artlarının aranmaması kolaylı ı da bütün bentler 
için getirilmi  di er bir kolaylıktır. 

4964 sayılı kanun tasarısının maddeye ili kin gerekçesinde; (a), (b) ve (c) 
bentleri kapsamında yapılan alımlarda isteklilerden teminat alınması, sözle me 
yapılması ve kanunun 10. maddesindeki yeterlik artlarının aranmasının
ço unlukla mümkün olmadı ı ve istenmesi durumunda, isteklilerin satı tan 
imtina etmesi söz konusu oldu undan bu zorunlulukların kaldırıldı ı belirtilmi
ve yine Do rudan Temin usulünün idarelerin çok küçük ihtiyaçlarının di er ihale 
usullerine tabi olmadan basit biçimde kar ılanması için getirildi i halde çok cüzi 
alımlarda dahi sözle me yapılması, kanunun 10. maddesindeki yeterlik artlarının
aranması, kuruma sözle me bedelinin on binde be ’i oranında pay yatırılması gibi 
zorunluluklar dan dolayı uygulamada istenilen kolaylı ın sa lanamadı ı
görüldü ünden bu madde kapsamında yapılacak alımlarda sözle me yapılmaması
ve kanunun 10. maddesindeki yeterlik artlarının aranılmamasının gerekti i
belirtilmi tir. 

Her ne kadar tasarının gerekçelerinde bu madde kapsamında yapılacak
alımlarda sözle me yapılmasının aranmayaca ından bahsedilmi se de 4964 sayılı
kanunla yapılan de i iklikte sözle me yapılamayaca ına ili kin açık bir ifade yer 
almamı tır. Konu ile ilgili olarak Kamu hale Kurumunun 2003/10 sayılı
tebli inde bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya 
hizmetin yada yapım i inin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, 
alımın bir sözle meye ba lanmasının zorunlu olup, bir defada yapılacak
alımlarda sözle me yapılmasının idarelerin takdirinde olaca ı
belirtilmi tir. Tebli le getirilen düzenlemeye göre, idareler sadece bir defada 
yapılacak alımlarda sözle me yapma yükümlülü ünden serbest olarak 
de erlendirilmi lerdir. Bu düzenlemenin yasanın de i iklik gerekçesine tam 
uygun dü medi ini dü ünmekteyiz.

Do rudan temin usulü ile ihtiyaçların kar ılanmasında 2003/10 sayılı
tebli de belirtildi i üzere onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale 
yetkilisince görevlendirilen ki i veya ki iler tarafından piyasada fiyat ara tırması
yapılması ve buna ili kin belgelerin dayanaklarıyla birlikte onay belgesine 
eklenmesi zorunludur. Tebli de idarelerce gerekli, görülmesi halinde fiyat 
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ara tırmalarının ilgili uygulama yönetmeliklerinde yakla ık maliyetin 
belirlenmesine ili kin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilece i belirtilmi tir.

a) htiyacın gerçek veya tüzel tek ki iden temini 
darelerin 4734 sayılı kanunun 22. maddesinin (a) bendinin 

uygulanmasında ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek ki i tarafından
kar ılanaca ı hususunu belge ile tevsik etmeleri gerekmektedir. 2003/10 sayılı
tebli de bun hususun 8.6.1983 tarih 18701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat 
yönetmeli inin 50’nci maddesinde tanımlanan ‘yed-i vahit belgesi’ ile tevsik 
edilmesi gerekti i düzenlenmi tir. 

htiyacın sadece gerçek veya tüzel tek ki i tarafından kar ılanabilece i
hususunun genel kabul görmü  bir belge ile tevsik edilmesinin mümkün olmadı ı
durumlarda ise, bu tespitin ne ekilde yapılaca ına dair tutanak düzenlenerek 
onay belgesi ekine konulacaktır.  

2003/10 sayılı tebli le getirilen düzenleme ile sözle me veya artnamede 
yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının
zorunlu oldu u hallerde de, 4734 sayılı kanunun 22’nci maddesinin (a) bendinin 
uygulanması mümkün olmaktadır. 

b) Sadece gerçek veya tüzel ki inin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 
olması

Bu bent sadece gerçek veya tüzel ki inin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, 
fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasının ifade etmektedir. 
Buna göre ihale konusu mal alımı, hizmet alımı veya yapım i i bilimsel teknik, 
fikri veya sanatsal vb nedenlerle ve münhasıran hakların korunması nedeniyle 
sadece belirli bir mal tedarikçisi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi 
tarafından gerçekle tiriliyorsa ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre 
do rudan temin yoluyla ihtiyaçların kar ılanması mümkün olabilecektir. 

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 
standardizasyonun sa lanması için zorunlu olan mal veya hizmetlerin asıl
sözle meye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek 
sözle melerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel ki ilerden alınması

2003/10 sayılı tebli de bu bentle ilgili olarak; daha önce sözle meye
ba lanmı  asıl i in kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını kar ılayacak ekilde 
tespit edilmesi; toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözle meye dayalı
olarak yapılacak olan alımların ise, ihtiyaca ili kin asıl sözle meye ba lanan mal 
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veya hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülememekle birlikte ihtiyacın
gere i olarak ortaya çıkması ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat 
edilmesi gerekti i belirtilmi tir.  

d) Büyük ehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ondokuz 
milyar doksanbe  milyon Türk Lirası di er idarelerin altı milyar üçyüzaltmı be
milyon Türk Lirasını**** a mayan ihtiyaçları ile temsil a ırlama faaliyetleri 
kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve ia eye ili kin alımlar.  

De i iklikten önceki (d) bendinde böyle bir ayrım yok iken yeni 
düzenlemede Büyük ehir belediyeleri için farklı düzenleme getirilmi tir. Bunun 
nedeni kanun tasarısının gerekçesinde, (d) bendinde yer alan tutarın özellikle 
Büyük ehir belediye sınırları içindeki kurulu larca yapılacak alımlarda çok dü ük 
kalması olarak belirtilmi  ve temsil a ılama faaliyetleri ile ilgili olarak da, bunların
kapsam ve miktarının ço unlukla ulusal ve uluslar arası teamüllere göre 
belirlenmesi ve yakla ık maliyetlerinin ço unlukla önceden tespitinin mümkün 
olmaması ve di er ihale usulleri ile de temin edilememesi olarak belirtilmi tir. 

2003/10 sayılı tebli de belirtildi i üzere idareler bu bende göre 
yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi 
düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım içinde onay belgesi düzenleyebileceklerdir. 
Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gereken harcama belgeleri onay 
belgesine eklenir. Ayrıca bent kapsamındaki yapım i lerinde fiyat ara tırmasının, 
Yapım eri haleleri Uygulama Yönetmeli inde belirlenen yakla ık maliyetin  
hesaplanmasına ili kin esas ve usullere göre yapılması zorunlu bulunmaktadır. 
Yapılacak fiyat ara tırmasına göre öngörülen parasal limitlerin a ılaca ının tespit 
edilmesi halinde ihtiyacın kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temini 
gerekmektedir. 

e) darelerin ihtiyacına uygun ta ınmaz mal alımı veya kiralanması
Tebli  hükmüne göre Genel Bütçeli ve Katma Bütçeli idarelerin 

ta ınmaz mal kiralamalarına ili kin olarak, daha önce kiralanmı  bulunan 
ta ınmaz malların kira artı  oranları bu güne kadar oldu u gibi bütçe 
harcamalarına ili kin yetki ve görev çerçevesinde Maliye Bakanlı ının
belirleyece i esaslar do rultusunda yapılacaktır. 4734 sayılı kanun kapsamındaki 
di er idarelerin kira bedellerinin ise sözle melerinde belirtilen oranlarda 
arttırılması mümkün görülmektedir.  

**** Miktarlar, Kamu hale Kurumunun 31.8.2003 tarih ve 25215 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 2003/8 sayılı tebli i ile güncellenmi  rakamdır
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Bundan böyle yapılacak ta ınmaz mal alımı ve kiralamalarında ihtiyaca 
ili kin gerekçenin belirtilmesi, alınması yada kiralanması gereken ta ınmazın yeri 
ve sahip olması gereken özelliklerinin belirtilmesi, alım ve satıma ili kin rayiçlerin 
belirlenmesi, bu konudaki belgelerin alım veya kiralamaya ili kin onay belgesine 
eklenmesi, ayrıca tabi oldu u mevzuatın öngördü ü di er zorunluluklarında 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında düzenlenecek sözle melerde 
kira bedelinde artı  yapılmasının öngörülmesi halinde, genel ve katma bütçeli 
idareler için artı  oranın Maliye Bakanlı ının her yıl yayınladı ı kira artı
oranlarını geçemeyece i yolunda hüküm konulması, di er idarelere ise genel 
uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artı  yapılaca ı
yönünde hüküm konulması zorunludur.  

f) Özelli inden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda 
kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf  malzemeleri ile test ve tetkik sarf  malzemesi 
alımları

Bu bent 4964 sayılı kanun ile getirilmi  yeni bir düzenlemedir ve 
de i iklikten önce sa lık kurulu ları sıkıntı olu turan bu hükümle hem idareler 
rahatlatılmı  hastaların ma dur edilmesi önlenmeye çalı ılmı tır. 

2003/10 sayılı tebli de belirtildi i üzere idarelerin ilaç ve tıbbi sarf  
malzemeleri ile test ve tetkik sarf  malzemesi gibi ihtiyaçlarını önceden belirlemesi 
ve kanunda belirlenen temel ihale usulleri ile temin etmeleri esastır. Ancak (f) 
bendi çerçevesinde; özelli inden dolayı stoklama imkanı olmayan ve acil 
durumlarda kullanılabilecek olan ilaç, tıbbi sarf  malzemesi ile tetkik ve tetkik 
malzemesi alımlarının do rudan temin yolu ile kar ılanması mümkün olacaktır. 
Bu bende göre yapılacak olan alımların do ası gere i stoklanamayan ve acil 
durumlar gere i kullanılması zorunlu olan ilaç, tıbbi sarf  malzemeleri, test ve 
tetkik sarf  malzemeleri alımları ile sınırlı tutulması gerekli olup bu durumlar 
dı ında idarelerin kanunun genel hükümlerine göre ihtiyaçlarını temin etmeleri 
zorunludur. Tebli e göre idareler bu tür alımlarının acil bir durum sebebi ile 
gerçekle ti ine ve alım konusu ihtiyacın stoklanmasının mümkün olmadı ına
ili kin tevsik edici belgeleri harcama belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Kanun 
tasarısının gerekçesinde bu bentle ilgili olarak “hayati önemi haiz ve acil 
müdahale gerektiren kalp ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan ilaç ve 
malzemelerin özellikleri, boyutları ve niteliklerinin kullanılacak hastaya göre 
de i mesi yada belli bir kullanım süresinin olmasından dolayı bu süre içerisinde 
kullanılmaları zorunlulu u bulundu undan ma duriyetlerinin önlenmesi 
açısından bu gibi ilaç ve malzemelerin ihale yolu ile önceden temin edilerek 
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stoklanması yerine ihtiyaç duyuldu unda temin edilmesi öngörülmektedir” 
denmi tir.  

g)Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyu mazlıkla ilgili 
davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk ve  
Yabancı uyruklu avukatlardan yada avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet 
alımları

4964 sayılı kanun ile getirilen bu yeni düzenlemeye göre bu kapsamda 
yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülecek anla mazlıklara 
münhasır oldu undan anla mazlıkların milletlerarası tahkim dı ındaki çözümü 
yollarında idarelerin kanunun genel hükümlerine göre hareket etmeleri 
gerekmektedir. 

4964 sayılı kanunun 38. maddesi ile 4734 sayılı kanunun 62 
maddesine eklenen (ı) bendinin de erlendirilmesi  

4964 sayılı kanunun 38. maddesi ile 4734 sayılı kanunun 62’nci 
maddesinin (ı) bendi olarak; 

“ı) Bu kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde 
yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak 
ödeneklerin % 10’unu Kamu hale Kurulunun uygun görü ü olmadıkça a amaz” 
hükmü getirilmi tir. 

Yukarıda da belirtildi i gibi 21. madde “Pazarlık Usulü” 22. madde ise 
“Do rudan Temin” usulü ile ilgili olup, idarelere bu maddelerde tanınan
kolaylıklardan yararlanmalarda sınırsız bir ekilde davranabilme ihtimali 
dü ünülerek, sınırlama getirilmi  bulunmaktadır. Burada getirilen sınırlama; 
idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unun a ılamayaca ı
sınırlamasıdır. Ancak buradaki sınırlama 21 ve 22’nci maddede belirtilen bütün 
hallere ili kin olmayıp, madde bendinde de belirtildi i gibi sadece 21 ve 22’nci 
maddelerin parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaları için geçerli olacaktır. 
Nitekim Kamu hale Kurumunun 2003/10 sayılı uygulamaya ili kin esasları
belirten tebli inde de belirtildi i gibi; idarelerin 4734 sayılı kanunun gerek 21’nci 
maddesinin (f) bendi, gerekse temsil a ırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak
konaklama, seyahat ve ia eye ili kin alımlar hariç olmak üzere 22’nci maddenin 
(d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda bütçelerine bu amaçla konulan 
ödeneklerin %10’u ile sınırlı olacaktır. Ayrıca bu hususlarla ilgili olarak getirilen 
sınırlamada mutlak bir sınırlama olmayıp, e er Kamu hale Kurumu uygun görü
verirse idareler bütçelerine konulan ödeneklerin %10’unu a abileceklerdir.  
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Söz konusu tebli e göre kuruma uygun görü  almak için yapılacak
ba vurularda “21. maddenin f) bendi gere ince alınması öngörülen mal ve 
hizmetler ile 22’nci maddenin d) bendi gere ince temin edilecek mal ve hizmet 
alımları ile yapım i lerinin somut ekilde tanımlanarak Kanunun di er
hükümlerine göre temin edilememe gerekçelerinin açık bir ekilde belirtilmesi ve 
ekteki formda(tebli  ekindeki) yer alan bilgiler ile gerekli görülen belgelerin 
gönderilmesi” gerekmektedir.  

Tebli deki düzenlemelere göre idarelerin Kamu hale Kurumunun uygun 
görü ünü alabilmesi için %10’u a an kısım için mal, hizmet ve yapım i inin 
kanunun di er hükümlerine göre temin edilememe gerekçesini açık bir ekilde 
ortaya koyması gerekecektir.  

II- HALELER N SÖZLE MEYE BA LANMASIYLA LG L
DE KL KLER

Önceki bölümde belirtilen ihale usullerine göre yapılan ihalelerin 
sözle meye ba lanması 4734 sayılı kanunun 46. maddesinde düzenlenmi tir. 
Kanunun bu maddesine göre; yapılan bütün ihaleler sözle meye ba lanacaktır. 
4964 sayılı “Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun” la yapılan 
de i iklikten önce kanunda belirtilen ihale usullerine göre yapılan bütün ihaleler 
sözle meye ba lanmakta ve bunun bir istisnası yer almamaktaydı. Yalnız
de i iklikten önce ihale usulleri arasında yer alan “Do rudan Temin” usulünün 
düzenlendi i 22. maddede belirtilen durumlardan (d) bendinde belirtilen 
idarelerin belli miktara kadar yapacakları alımlarda düzenlenecek sözle melerin 
notere onaylattırılması ve tescil ettirilmesi zorunlulu u kaldırılmı tı. Kanunda 
düzenleme olmamı  olmasına ve 22 (d) bendi gere ince temin edilen ihtiyaçlara 
ili kin olarak sözle me hazırlanaca ı madde metninde geçmesine ra men Kamu 
hale Kurumunun 15 ubat 2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan 2003/4 no’lu tebli i ile d) bendi kapsamında yapılan alımlarda, fiilen 
sözle me imkanı olmayan hususların idarelerce de erlendirilerek sözle me yerine 
geçmek üzere Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek fatura ve fatura yerine 
geçen belgelerin kullanılabilece i belirtilmi tir. 4964 sayılı kanunla getirilen 
de i ikliklerle bizzat kanunun ilgili maddelerinde istisnalar belirtilmi tir. 
Yukarıdaki bölümde belirtti imiz üzere Pazarlık Usulünü düzenleyen 21. 
maddenin sonuna eklenen fıkra ile idarelerin yakla ık maliyeti altmı üç milyar 
altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına kadar olan mal, malzeme ve hizmet alımlarında 
malın sözle me yapma süresi içinde teslim edilmesi halinde bu usule münhasır
olmak üzere sözle me yapma zorunlulu u kaldırılmı tır. Yine 4964 sayılı Kanunla 
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4734 sayılı kanunun 18. maddesinde yapılan de i iklikle artık bir ihale usulü 
olmaktan çıkarılan ve yukarıda belirtti imiz gibi idareler lehine oldukça rahatlatıcı
düzenlemeler getirilen “Do rudan Temin” usulü ile ilgili 22. maddede bu usulde 
ilan yapılmayaca ı, teminat alınmayaca ı, komisyon kurulmayaca ı gibi bir çok 
düzenleme belirtilmi  olmasına ra men sözle me yapılmayaca ı açık bir ekilde 
belirtilmemi tir. Do rudan Temin usulü ile ilgili olarak uygulamaya ili kin esasları
belirtmek üzere Kamu hale Kurumu’nun yayınladı ı 2003/10 sayılı tebli le “Bu 
madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin yada yapım i inin 
belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözle meye ba lanması
zorunlu olup ,bir defada yapılacak alımlarda sözle me yapılması idarelerin 
takdirindedir” denmek suretiyle 22. madde kapsamında yapılacak alımlarda
alımın sadece bir defada yapılacak bir alım olması durumunda sözle me
yapılamayabilece i yorumu getirilmi  bulunmaktadır. 

4964 sayılı Kanunla 46. maddede yapılan önemli de i iklikle ihale yetkilisi 
ile yüklenici tarafından imzalanan sözle melerin notere onaylattırılma ve tescil 
zorunlulu u kaldırılmı tır. Kanunda getirilen yeni düzenlemeye göre ihale 
dokümanında aksi belirtilmedikçe sözle melerin notere tescili ve onaylattırılması
zorunlu de ildir. Madde ile sözle melerin notere tescili ve onaylattırılması
zorunlulu unun idareleri ve yüklenicileri daha i e ba lamadan yüksek i lem ve 
süreç maliyetleri ile kar ı kar ıya bıraktı ı görüldü ünden uluslar arası
uygulamalarda yeri olmadı ı gerekçesiyle noter onayı ve tescili zorunlu olmaktan 
çıkarılmı  ve idarelerin lehine bırakılmı tır. Maddeye göre ihale dokümanında 
belirtilmek suretiyle noter tescili ve onayı zorunlu hale getirilebilecektir. 

Sözle melerde noter tescili ve onayı zorunlulu unun kaldırılmasına
paralel olarak 4734 sayılı Kamu hale Kanunun 47. maddesinde yapılan 
de i iklikle Sayı tay tescilinin gerekli olmadı ı durumlarda, noter tescili yerine 
sözle menin taraflarca imzalandı ı tarihi izleyen en geç on be  gün içinde Resmi 
Gazetede yayınlanaca ı düzenlemesi getirilmi tir. 4964 sayılı kanunun 41. 
maddesi ile 4734 sayılı 68. maddeden sonra gelmek üzere eklenen Ek Madde 1 
gere ince 47. maddede geçen Resmi Gazetede yayımlanma zorunlulu unun 
Kamu hale Bülteninde yayınlanma zorunlulu u olarak anla ılması gerekti i
belirtilmi tir.  

SONUÇ

Yukarıda da belirtti imiz gibi 4964 sayılı kanunla 4734 sayılı Kamu hale 
Kanununda oldukça kapsamlı de i iklikler yapılmı  olup, bunların bir bölümünü 
de  hale Usulleri ve bunların sözle meye ba lanmaları kapsamında yapılan 
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de i iklikler olu turmaktadır. Yapılan de i iklikler özellikle 4734 sayılı kanunun 
uygulamada idarelerin önünü tıkayan hükümlerinin de i tirilmesi yönündeki 
yakınmalar üzerine gerçekle tirilmi  bulunmaktadır. Özellikle ihale usulleri ve bu 
usullere tabi durumlarda yapılan de i iklikler ile idarelerin belli miktara kadar 
olan alımlar yönünden ihtiyaçlarını basit biçimde, formalitelere  ve gereksiz yük 
getirici  maliyetlere katlanmadan kar ılayabilmelerine imkan verilmi tir.  


