


4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 
TEBLİĞİ)

KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

(a) bendinde belirtilen Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli 
idarelerin mal ve hizmet alımlarında

1.239.599,00 TL

(b) bendinde belirtilen Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve 
hizmet alımlarında

2.066.004,00 TL 

(c) bendinde belirtilen Kanun kapsamındaki idarelerin YAPIM işlerinde 45.452.363,00 TL

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit   veya  bu değerleri 
aşan ihaleler; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SÜRELERİ  
MD.13/a,

1- Açık İhale usulünde ihale tarihinden en az 40 gün önce Kamu İhale Bülteninde, En az bir defa yayınlanmak 
suretiyle duyurulur. (Elektronik araçlarla hazırlanan ilanda 7 gün kısalabilir)

2- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az 
14 gün önce Kamu İhale Bülteninde, En az bir defa yayınlanmak suretiyle duyurulur. (Yaklaşık maliyeti eşik 
değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi 
sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu 
gönderilmesi-elektronik ilanlarda 5 gün kısalabilmek üzere- zorunludur.) 

3- Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az 25 gün önce Kamu İhale Bülteninde, En 
az bir defa yayınlanmak suretiyle duyurulur. 



Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan
ihaleler; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SÜRELERİ
MD.13/b,

1) Yaklaşık maliyeti 135.238,00 Türk Lirasına kadar olan mal ve hizmet alımları
ile 270.489,00 Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden
en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan yerel gazetelerin en
az ikisinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

2) Yaklaşık maliyeti 135.238,00 ile 270.489,00 Türk Lirası arasında olan mal ve
hizmet alımları ile 270.489,00 ile 2.254.192 Türk Lirası arasında olan yapım
işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on dört gün önce Kamu İhale Bülteninde
ve işin yapılacağı yerde çıkan yerel gazetelerin birinde, En az birer defa
yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

3) Yaklaşık maliyeti 270.489,00 ile 2.254.192,00 Türk Lirası arasında ve eşik
değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 2.254.192,00 ile 45.452.363,00
Türk Lirasının arasında ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale
tarihinden en az yirmi bir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı
yerde çıkan yerel gazetelerin birinde En az birer defa yayımlanmak suretiyle
ilân edilerek duyurulur.
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak
ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç
diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara
ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.



Ön İlan
İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere 

eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan 
yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde 
kırk günlük ilan ve davet süresi yirmi dört güne kadar indirilebilir.

 Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden
faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk
gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale
yapma yükümlülüğü getirmez.

 Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında
ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

 Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

Ön ilanda bulunması zorunlu hususlar:
 İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta 

adresi
 İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve 

tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve 
ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı

 Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı
 İhalenin yapılacağı yer
 İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı



KAMU İHALE KANUNUNDA TEMEL İLKELER 
(4734 Sayılı Kanun Madde 5)

 İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 
zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludur.

 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. 



İHALE USULLERİ
(Md. 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



Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
(Madde 19)

• 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.

• 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.



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 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. 

f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti 195.205,-TL ile 225.403,-TL 
arasında olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

«Kamu İhale Kurumunun 2018/1 sayılı Tebliği ile 19/01/2018 tarihli ve 30306 sayılı 
Resmî Gazete’ de  yayımlanmış olup 01.02.2018’de yürürlüğe girmiştir. (Madde 5)»

Aşağıda belirtilen hallerde Pazarlık Usulü ile ihale yapılabilir 
(Madde 21)



Kamu İhale Kanunu Madde 21’ e göre Pazarlık Usulü İhalelerde ;

(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.



4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN PARASAL 
LİMİTLER

Pazarlık Usulü
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 225.403,-TL’ na kadar olan mamul mal,
malzeme veya hizmet alımları,

Kamu İhale 
Kanunu
Md.21/f

KİK 2018/1 Tebliği

Doğrudan Temin
(d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67.613,-TL,
diğer idarelerin 22.524,-TL yi aşmayan ihtiyaçları,

Kamu İhale 
Kanunu Md.22/d

KİK 2018/1 Tebliği

Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş)
Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli 450.823,-TL yi aşanlar için sözleşme
bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil edilir(İdareler
ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu tutarın KİK hesabına
yatırıldığını aramak zorundadır.

Kamu İhale 
Kanunu Md.53/j-1
KİK 2018/1 Tebliği

İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans
eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi
onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her
yıl, 250.201,-TL olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki
benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan
mimar ve mühendisler için uygulanmaz.

Kamu İhale 
Kanunu Md.62/h

KİK 2018/1 Tebliği
5812 sayılı Kanun

Md.24



4734 Sayılı Kanun
Madde 22 DOĞRUDAN TEMİN

Aşağıda belirtilen hallerde doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip
olması.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak
düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan
gerçek veya tüzel kişiden alınması.
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67.613,00.-TL diğer
idarelerin 22.524,00 TL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında
yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum,
kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre
belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri
alımları.



g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda,
Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu
avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya
yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve
uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b)
ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine
ilişkin hizmet alımları,

i) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların
halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle
muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun
ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası
basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin
alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy
pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede
sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince
görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar
temin edilir.



DOĞRUDAN TEMİN

 (a) bendi için; Yed-i Vahit belgesi veya bunun yerine geçebilecek tutanak
 (b) bendi için; isteklinin özel bir hakka sahip olduğunun belgesi
 (c) bendi için; bu bendin uygulanmasına dayanak teşkil eden sözleşmenin örneği
 (f) bendi için; bu bent kapsamında alınacak olan malzemelerin acil durumlarda

kullanılacağına ve stoklama imkanının bulunmadığına ilişkin yazı

 22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN
EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORMUN DÜZENLENEREK ÖDEME EMRİ BELGESİ
EKİNE EKLENMESİ

 İHTİYAÇ TEMİN EDİLEN FİRMAYA AİT DİSTRİBİTÖRLÜK VEYA ETKİLENDİRİLDİĞİNE
DAİR KANITLAYICI BELGENİN İSTENMESİ

 Doğrudan Temin Onayında;
 Avans verilip verilmeyeceği
 Fiyat farkı verilip verilmeyeceği
 Sözleşme yapılıp yapılmayacağının, belirtilmesi

 Sözleşmenin İmzalanması 22/c bendi için zorunlu; diğer bentler için idarenin isteğine
bağlı



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE GEÇEN EŞİK 
DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak
ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin
Kararnamenin eki esasların 6 ncı maddesinde belirtilen parasal limitler Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir.

6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların
“Pazarlık Usulü” başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için
kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katı

225.403,00 X 3 =
676.209,00 TL

6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların
“Doğrudan Temin” başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için
kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci
maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katı

22.524,00 X 3 = 
67.572,00 TL 

6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Yerli
İstekliler için Düzenlemeler” başlığı altındaki 34 üncü maddesinin
uygulanmasında kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen tutar,

1.239.599,00 TL


