


Giriş

 Kamu kaynağı (Bütçe) kullanarak mal, hizmet vb. ihtiyaçlarını temin edecek olan

tüm kamu idareleri için bağlayıcı temel Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunudur.

 Bu Kanunun en zayıf yönü olarak, mevzuatının çok kapsamlı, çok detaylı ve

karmaşık olması yanında, uygulamasının zaman alması gösterilebilir.

 İhtiyacın ortaya çıkmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen uzunca bir

ihale sürecinde birçok kişi görev almakta, çok detaylı işlemler yapılmaktadır.

 Dolayısıyla bu süreç içerisinde hata yapılması her an muhtemel bulunmaktadır. Bu

bağlamda Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) kısmen oto kontrol

sağlamaktadır.



Mevzuat

Bakanlığımız idarelerince yapılan ihaleler/alımlar;

Öncelikle

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre yapılmaktadır.

Ayrıca

 663 sayılı KHK

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

 209 sayılı Döner Sermaye Kanunları da dikkate alınmaktadır.



Mevzuat

Satın alma işlemlerinde ayrıca;

 Bakanlığımızca yayımlanan genelgeler/genel yazılar,

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan ve satın alma

işlemlerinde etkisi olan mevzuat hükümleri de dikkate alınmaktadır.

Örneğin;

• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği,

• Başbakanlık tarafından yayımlanan tasarruf tedbirlerine yönelik

düzenlemeler,

• Maliye Bakanlığınca yayımlanan düzenlemeler gibi.



Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
Tedarik Yöntemleri Daire Başkanlığı

Mal 
Alımları 
Sürecini 
Etkileyen 
Önemli 

Mevzuatlar 

İhale 
Mevzuatı

Mali 
Mevzuat

Tasarruf 
Tedbirleri 

Genelgeleri

Taşınır Mal 
Yönetmeliği 

Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz 

Kurumu 
Düzenlemeleri 

Teknik Mevzuat 

S. G. K. 
tarafından 

yayımlanan 
Sağlık 

Uygulama 
Tebliği

TEDARİK SÜRECİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

Hizmet 
Alımlarını 
Etkileyen 
Önemli 

Mevzuatlar 

İhale Mevzuatı

Mali Mevzuat

Toplu Sözleşme 
Kanunu

5188 Sayılı 
Özel Güvenlik 
Hizmetlerine 
Dair Kanun

6331 Sayılı İş 
Sağlığı Ve 

Güvenliği 
Kanunu

4857 Sayılı İş 
Kanunu



MAL ALIMLARINI ETKİLEYEN AKTÖRLER

TEDARİKÇİ

İDARE

MESLEK 
ODALARI

ÜRETİCİ VE 

TEDARİKÇİ
FİRMALAR

KULLANICI 
UZMAN 
KİŞİLER

KAMU İHALE 
KURUMU

SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMU T.İ.T.C.K.

TİTUBB

BİLİM SANAYİ
VE 

TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

SAYIŞTAY

MALİYE 

BAKANLIĞI



HİZMET ALIMLARINI ETKİLEYEN AKTÖRLER

TEDARİKÇİ
İDARE

ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 

GÜVENLİK 

BAKANLIĞI

KAMU İHALE 
KURUMU

SENDİKALAR

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

HİZMET 

FİRMALARI
İŞÇİLER

SAYIŞTAY

İŞ 

MAHKEMELERİ

MALİYE 

BAKANLIĞI
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Tedarik Sürecinde (İhale Yönetimi)



İhalelerde Ödenek Şartı  
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Tedarik Sürecinde (İhale ve Sözleşme Yönetimi)



İhalelerde Ödenek Şartı  
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İhalelerde Ödenek Şartı 

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesi gereğince
ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı kural olmakla birlikte
bunun istisnaları vardır.

 Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için mali yıl sona ermeden ihaleye

çıkılabilir. (4734-62/b Md.)

 4734 62/a maddesine göre birden fazla yılı kapsayan yapım işlerinde ilk yıl için

proje maliyetinin asgari % 10’u bütçeye konulmalıdır.

 Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler (5018/27 Md.)

 Yıllara Sari Yüklenmeler (5018/28 Md.) (209 Sayılı Kanun 3 üncü Madde)
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İhalelerde Ödenek Şartı 

Ödenek, nakit zorunluluğu değildir.

 İhalelerde ödeneğin bulunması zorunluluğu, nakit zorunluluğu şeklinde

anlaşılmamalıdır. Amaç ödeneğin bütçesinde tahsis edilmiş olmasıdır.

Nakdin bulunmaması ve/veya daha sonra elde edilecek olması ve/veya

ödeneğin bilahare serbest bırakılacak olması ödenek yokluğu olarak

değerlendirilmemelidir.
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İhale Komisyonlarında 

Görevlendirilecek Mali Üye 
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İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Mali Üye 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6’ncı maddesinin 5436 sayılı Kanunla

değişmesinden önce ihale komisyonlarına genel ve katma bütçeli kuruluşlarda

maliye memurunun diğer idarelerde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir

personelin katılması gerektiği yönünde hüküm bulunmakta idi.

 Yapılan değişiklik ile ihale komisyonlarına Maliye Bakanlığı mensubu olan maliye

memurunun katılması zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve idarelerin kendi

bünyelerindeki muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılması

öngörülmüştür.
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İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Mali Üye 

 Ancak; ihale komisyonlarına Maliye Bakanlığı mensubu olan maliye memurunun

katılması zorunluluğu ortadan kaldırılması idarelerce yanlış anlaşılmakta ve

komisyonlar hiç mali üye bulunmadan oluşturulabilmektedir.

 İhale Komisyonlarında Mali Üye bulunmadan gerçekleştirilen ihaleler Kamu

İhale Kurumuna yapılan itirazlar sonucunda iptal edilmektedir.

Örneğin; Kamu İhale Kurulu 2007/UY.Z-4185 ve 2008/UH.Z-926 sayılı kararları

 Nitekim Kamu İhale Kurulunun konuya ilişkin açıklamalar getiren 2006/DK.D-69

sayılı kararında da; bazı açıklamalara yer verilerek hangi birimlerde ve hangi görevi

gerçekleştiren personelin İhale Komisyonunda Mali Üye olarak

görevlendirilebileceğini belirlemiştir.
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İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Mali Üye 

a) Harcama birimlerinde ödeme emri (tahakkuk müzekkeresi ve verile emri) tanzim eden

personelden muhasebe veya mali işlerle sorumlu sıfatıyla görev yapan personel ile mutemetlik

görevinin yürütüldüğü tahakkuk birimlerinde muhasebe veya mali işlerden sorumlu personelin,

b) Tedarik sürecinde yer alan mal saymanlıklarında muhasebe veya mali işlerle ilgili olarak

görevli personelden sorumlu sıfatıyla görev yapanlar ile harcama biriminin lojistik

birimlerinde muhasebe veya mali işlerle ilgili olarak görevli personelden sorumlu sıfatıyla görev

yapanların,

c) 5018 sayılı Kanun kapsamında olmamakla birlikte 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan

birimlerin muhasebe veya mali faaliyetlerini yürüten personelden sorumlu sıfatıyla görev

yapanların,

d) 4734 sayılı Kanuna tabi başka bir idarenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu

personelinin, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonuna üye olarak

görevlendirilebileceği.” şeklinde karar almıştır.
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İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Mali Üye 

 Sonuç olarak; Gerek anılan Kamu İhale Kurulunun Düzenleyici Kurul

Kararı ve gerekse (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca

yayımlanan 24.10.2014 tarihli ve 641 sayılı Genel Yazısında da yer aldığı

üzere ihale komisyonlarında mali işlerden sorumlu bir personelin ihale

komisyonlarında görev almaları gerekmektedir.
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Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

27 inci maddesi “Ertesi Yıla Geçen Yüklenme”

 Ertesi yıla geçen yüklenmelerle ilgili olarak genel izin

verildiğinden, ertesi yıla geçen yüklenmeler için Bakanlığımızdan

onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 İzleyen yılın döner sermaye bütçesinde, ertesi yıla geçen

yüklenmelere ilişkin gerekli olan ödenek planlaması mutlaka

yapılmalıdır.
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Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler

• Bütçede 
Ödeneğin 
%50’sini

Ertesi

• Yüklenme 
süresi 12 ay

Yıla Geçen
• Gelecek Yılın 

Haziran Ayını 
Geçemez

Yüklenme

5018 Sayılı Kanunun 27. Md. Sayılan alımlar için;



Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler

2005 yılında 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan

değişiklikte; “Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları

ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet

alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından,

gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Gelecek yıllara

yaygın yüklenmeler” başlıklı 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci

fıkralarında yer alan mal ve hizmet alımlarında gelecek yıllara yaygın

yüklenmelere girişilebilmektedir.



Hizmet Alımlarında Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
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HİZMET ALIMLARI
YÜKLENME 

SÜRESİ
KANUN VE MADDESİ AÇIKLAMA

SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMET 

ALIMLARI

(PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA 

DAYALI OLMAYAN)

AZAMİ

3 YIL

5018 Sayılı Kamu Malî Yön. 
Ve Kont. Kanunu 

Madde – 28 Fıkra-4 

209 Sayılı Kanun Madde -3 

(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca

yayımlanan genel yazılar ile ihalelerde yüklenme süresinin 

3 YILA kadar belirlenebileceği düzenlenmiştir.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN TIBBİ 

CİHAZ VE TIBBÎ HİZMET 

ALIMLARI

AZAMİ

3 YIL

5018 Sayılı Kamu Malî Yön. 
Ve Kont. Kanunu 

Madde – 28 Fıkra-4 

209 Sayılı Kanun Madde -3 

(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca  

yayımlanan genel yazılar ile ihalelerde yüklenme süresinin 

3 YILA kadar belirlenebileceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca 3 yılın üstünde yüklenme süresi belirlenmesi 

için Bakanlığımızdan izin alınması gerekmektedir.



Mal Alımlarında Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
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MAL ALIMLARI
YÜKLENME 

SÜRESİ
KANUN VE MADDESİ AÇIKLAMA

KİT KARŞILIĞI CİHAZ 

KİRALAMA

AZAMİ

3 YIL

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 
Kontrol Kanunu Madde – 28 Fıkra-4 

(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca  

yayımlanan genel yazılar ile ihalelerde yüklenme 

süresinin 3 YILA kadar belirlenebileceği 

belirtilmiştir.

İLAÇ/ AŞI VE ANTİSERUM
AZAMİ

3 YIL

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 
Kontrol Kanunu Madde – 28 Fıkra-4 

(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca  

yayımlanan genel yazılar ile ihalelerde yüklenme 

süresinin 3 YILA kadar belirlenebileceği 

belirtilmiştir.

TIBBİ CİHAZ
AZAMİ

18 AY

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 
Kontrol Kanunu Madde – 28 Fıkra-4

(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca  

yayımlanan genel yazılar ile ihalelerde yüklenme 

süresinin   18 AY’ı geçmeyecek şekilde yüklenme 

süresi belirlenebileceği düzenlenmiştir.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ 
AZAMİ

3 YIL

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 
Kontrol Kanunu Madde – 28 Fıkra-4

(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca 

yayımlanan genel yazılar ile ihalelerde yüklenme 

süresinin 3 YILA kadar belirlenebileceği 

belirtilmiştir.



Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave 

işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

4735 S.K’nun 24. Maddesine göre ilave işler aynı sözleşme kapsamında

yükleniciye yaptırılabilir.

• İş artışı, öngörülemeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkmalı,

• Artışa konu işlerin yaptırılması zorunluluğu olmalı,

• Artışa konu işler esas proje içinde kalmalı,

• İdareyi külfete sokmamalı,

(asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması)

• İş artışı işin tamamlanması amacıyla yapılmalıdır.

İş artışı konusunda yetki tamamen idarededir.

Yüklenicinin iş artışı talebinde bulunma yetkisi ve inisiyatifi yoktur.



Mal alımlarında iş artışı ve iş eksilişi 

Birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında 4735 sayılı Kanunun

24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde aşağıdaki hususların esas

alınması gerekmektedir:

1) İş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem

tutarının % 20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır.

2) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her

birinin tutarının % 20’sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve

sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde

söz konusu kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabilir.

Götürü bedel üzerinden sözleşmeye

bağlanan mal alımlarında iş artışı söz konusu olamaz.
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Mal alımlarında iş artışı ve iş eksilişi 

Örnek Tablo;

KALEM ADI
SÖZLEŞME 

BEDELİ

Yapılan iş eksilişi Yapılacak iş artışı
İŞ ARTIŞI 

SONRASI 

SÖZLEŞME 

BEDEL 

TOPLAMLARI

İŞ EKSİLİŞ 

ORANI

İŞ EKSİLİŞİ 

BEDELİ

İŞ 

EKSİLİŞİNDEN 

SONRA 

KALAN BEDEL

İŞ ARTIŞ 

ORANI

İŞ ARTIŞI 

BEDELİ

İŞ ARTIŞI 

SONRASI  

BEDELİ

1. kalemi 1.500 TL %20 300 TL 1.200 TL ------ ------ 1.200 TL 1.200 TL

2. kalemi 4.000 TL %20 800 TL 3.200 TL ------ ------ 3.200 TL 3.200 TL

3. kalemi 2.000 TL %20 400 TL 1.600 TL ------ ------ 1.600 TL 1.600 TL

4. kalemi 2.500 TL ---- ----- 2.500 TL %60 1.500 TL 4.000 TL 4.000 TL

TOPLAM 10.000 TL %60 1.500 TL 8.500 TL %60 1.500 TL 10.000 TL 10.000 TL



Hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi 

1) İş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem tutarının %

20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır.

2) Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan birden fazla iş kaleminden

oluşan hizmet alımlarında iş artışı yapılırken her bir iş kaleminin bedeli değil,

sözleşme bedeli esas alındığından, birim fiyat sözleşmelerde sözleşme

bedelinin % 20’sini aşmamak kaydıyla, her bir iş kaleminde % 20’den

fazla iş artışı yapılması mümkün bulunmaktadır.

Götürü bedel üzerinden sözleşmeye

bağlanan hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olamaz.



Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin 

tasfiyesi 

 Sözleşme Sürecinde İş Eksilişi

Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, Yüklenici işi

bitirmek zorundadır.

Bu durumda yükleniciye,

Yapılmış olan gerçek giderler

Yüklenici kârına karşılık olarak,

Sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i

geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

ÖRNEK:

• Sözleşme bedeli = 5.000.000.-TL

• Sözleşme bedelinin % 80'i = 4.000.000.-TL

• İşin tamamlanma bedeli = 3.000.000.-TL (% 60)

• Bedel farkı = 4.000.000. – 3.000.000.= 1.000.000.-TL

• Gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık (%5) = 0,05 x 1.000.000 = 50.000.-TL



İş Artışlarında Damga Vergisi

 Bazı idarelerimizde sözleşme kapsamında yapılan iş artışında damga vergisi

(karar pulu) alınıp alınmayacağı ile iş eksilişinde damga vergisi (karar

pulu) iadesinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin tereddütlerin olduğu

belirtilmektedir.

 Konu ile ilgili olarak (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığının 12.10.2015 tarihli ve 1009 sayılı görüş

yazısının son bölümünde;
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İş Artışlarında Damga Vergisi

1- İş artışı için yeni bir ihale kararı alınmış ise ihale kararının 488 sayılı Damga

Vergisinin Kanununa ekli (I) sayılı tablonun II/2 maddesine göre Damga

Vergisine tabi tutulacağı,

2- Ek sözleşme veya bu kağıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt

(protokol, fiyat farkı tespit tutanağı vb. ) düzenlenmiş veya ihale kararı ve ek

sözleşme düzenlenmemiş fakat harcama yetkilisinden olur alınmış ise alınan

olur hem ihale kararı hem de mukavelelerde belli parayı değiştirir mahiyette

olduğundan söz konusu olurun Kanuna ekli 1 sayılı tablonun 1/A-1 fıkrasına

göre Damga Vergisine tabi tutulacağı değerlendirildiği,
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İş Artışlarında Damga Vergisi

 Sonuç olarak;

 İş artışı için yeni bir ihale kararı, komisyon kararı, kurul kararı gibi bir karar alınmış

ise bu kararların Damga Vergisine ( karar pulu ) tabi tutulması gerektiği, alınmış

böyle bir ihale kararı, komisyon kararı, kurul kararı gibi bir karar bulunmadığı

sürece bu durumun ait Damga Vergisine tabi tutulmaması gerektiği,

 İş eksilişlerinde ise; önceden Damga Vergisini doğuran olayın meydana gelmiş

olması ve eksilişin Damga Vergisine konu olan kağıttaki herhangi bir hususu ispat

veya belli edilecek belge olma niteliğini ortadan kaldırmayacağından ayrıca tahsil

olunan verginin 213 sayılı Vergi Usul Hukukunda belirtilen hatalardan

kaynaklanmadığından iade edilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.
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İş Artışlarında ve Eksilişlerinde KİK Payı

Sözleşmelerde KİK Payı alınması ile ilgili Kamu İhale Kurumundan alınan

12.06.2014 tarihli ve 10639 sayılı Görüş Yazısında;

KİK Payı hesaplanmasında esas matrahın sözleşme bedeli olduğu, mevzuatta

fiyat farkı hesaplanması ve iş artışı veya eksilişinde sözleşme bedelinde oluşan

artış veya azalış üzerinden ilave KİK Payı tahsili veya iadesine yönelik bir

düzenleme bulunmadığı belirtilmiştir.
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KİK Payı;  2018 yılı için 450.823,00 TL yi aşan sözleşmelerde yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin 

onbinde beşidir  



Fiyat farkı uygulamaları

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin yeni esaslar 31.08.2013 tarihli

Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 Bu esaslar 29.11.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
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Kural: Fiyat farkının verilebilmesi için;

İdari şartname ve sözleşmede fiyat farkının hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik

yapılamaz.



Fiyat farkı uygulamaları

 Konu hakkında (Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun

yayımlamış olduğu 24.12.2013 tarihli ve 4907 sayılı genel yazıda bazı

hususlar hatırlatılmıştır.

 2011/56 sıra nolu genelgede “…Kurumlarımız bundan sonra çıkacakları

Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları ihalelerinde fiyat farkı

hesaplamayacaklardır. İhale dokümanları bu yönde oluşturulacaktır…”

 Hükmü yer aldığından SUT’ta fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik

hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına dair bir düzenlemeye yer

verilmeyecektir.
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Alacakların Teminat Olarak Kabul Edilmesi

34

Döner sermayeli işletmelerce alınan mal ve hizmet bedellerinden, tahakkuk

ettirilip döner sermaye bütçelerine gider yazılan ve nakit yetersizliği nedeniyle

320 Satıcılar Hesabında bekletilen müteahhit alacaklarının;

Bu müteahhitlerin aynı döner sermaye işletmesinin açacağı ihalelere katılmak

istemeleri halinde,

20.02.2004 tarihli ve 25379 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan

Teminat Mektupları konulu 15 sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel

Tebliğinde belirtilen esaslara göre geçici teminat olarak kabul edileceği

açıklanmaktadır.



 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde:

 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde

• Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir

kaydedileceği tarihe güncellenmesi gerektiği,

• Yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem

yapılacağı belirtilmiştir.

4735 Sayılı Kanun Kapsamında Teminatın Gelir 

Kaydedilmesi



Tüm bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere; idarelerce devam eden

sözleşmeler kapsamında yasaklamayı gerektirir bir durumla

karşılaşıldığında;

 Öncelikle Sözleşme feshedilecek,

 Yüklenicinin kesin teminatın gelir kaydedilmesi için
Muhasebe Birimine bildirimde bulunulacak,

 Daha sonra yüklenici hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı

verilmesi için Bakanlığımıza talepte bulunulacaktır.

4735 Sayılı Kanun Kapsamında Teminatın Gelir 

Kaydedilmesi



Alacakların temlik edilmesi

 Hizmet alımları ve yapım işlerine ait tip sözleşmelerde yer alan “idarenin yazılı

izni olmaksızın hak ediş ve alacağın üçüncü kişilere devir veya temlik

edilemeyeceği hükmüne” uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

 Mal alımlarına ait tip sözleşmede ise, yalnızca verilen avans bakımından devir ve

temlik yasağı getirilmiştir.

 Alacağın idarenin izni olup olmadığına bakılmaksızın temlikine ya da

yasaklanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 6098 sayılı Kanun’un 183 üncü maddesine ve sözleşme serbestisi ilkesine göre

mal alımı ihalelerine ait sözleşmelere temlik yasağı konulmaması uygun

olacaktır.



Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve

Kuruluşlarının Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve

Hizmet Alımları
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Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları

 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü

maddesinde; “ … Bu Kanuna tâbi döner sermayeli işletmeler, gerekli gördükleri

hallerde ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belirleyecekleri fiyat üzerinden,

birbirlerinden temin edebilirler...” şeklinde hüküm yer almaktadır. Anılan hükme

istinaden Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duydukları mal ve

hizmetleri belirleyecekleri fiyat üzerinden birbirlerinden temin edebilmektedirler.

39



Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (h)

bendinde; “…sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve

tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,”

şeklinde yer alan hüküm ile 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve sağlık

hizmeti sunan idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere birbirlerinden

yapacakları tüm mal ve hizmet alımları istisna kapsamına alınmıştır.
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Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları

 Anılan hükmün uygulamasına yönelik olarak Bakanlığımız ve Kamu İhale

Kurumu’nun görüşleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nca “Sağlık Hizmeti

Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve

Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet

Alımlarına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.
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Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları

 694 sayılı KHK ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı yeniden

yapılandırılması sonrası İdarelerimizin birbirlerinden ve diğer Kamu Kurum ve

Kuruluşlara bağlı sağlık tesislerinden mal ve hizmet temin etmesi konusunda Strateji

Geliştirme Başkanlığımızca 2018/01 sayılı genelge yayınlanmıştır.

 Bu Genelge ile;

1- İl Sağlık Müdürlüğü işletme birimleri arasında,

2- İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmeleri arasında,

3- İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmeleri ile diğer kamu idarelerine bağlı sağlık

kurum ve kuruluşları arasında,

teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımlarında uyulması gereken usul ve esaslar

yeniden düzenlenmiştir.
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Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları
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ÖLÇEK Açıklama 

PROTOKOL Düzenlenmeyecektir.

FATURALANDIRMA İşletme birimleri arasında faturalandırma yapılabilecektir. 

FİYAT Mutlaka bir bedel öngörülecek; bu bedel maliyet bedeli veya ihale bedeli

MALİYET Bedel tespitinde, tarifeleri ile belirlenen fiyatın geçilmemesine dikkat edilecektir. 

KESİNTİLER Bedel tespitlerinde kanuni kesintiler ilave edilmeyecektir.

USUL VE ESASLAR İl Sağlık Müdürlüklerince uygulama usul ve esasları belirlenebilecektir.

Teşhis ve Tedaviye Yönelik Mal ve Hizmet Alımları – İl İçi İşletme Birimleri



Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları
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TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK

MAL ALIMLARINDA 

FİYATLANDIRMA

Fiyat tarifeleri ile fiyatları 

belirlenmiş olan malların 

bedeli

Fiyat tarifelerinde fiyatı 

olmayan ve amortismana tabi 

olmayan malların bedeli

Fiyat tarifelerinde fiyatı 

olmayan ve amortismana 

tabi olan malların bedeli

İL İÇİNDE MALİYETİNDEN MALİYETİNDEN MALİYETİNDEN

İLLER ARASI

Maliyetin üzerine Kanuni 

Kesintiler İlave Edilerek 

Faturalandırılacaktır. 

Maliyetin üzerine kanuni 

kesintiler ilave edilerek 

Faturalandırılacaktır.

Amortisman tutarları da 

dikkate alınarak TMY göre 

satış fiyatı belirlenecek.

DİĞER KAMU İDARELERİNE 

BAĞLI SAĞLIK KURUM VE 

KURULUŞLARI 

Fiyat tarifesindeki fiyat esas 

alınarak faturalandırılacaktır.

Maliyetin üzerine %10 ilave 

edilerek faturalandırılacaktır.

Amortisman tutarları da 

dikkate alınarak TMY göre 

satış  fiyatı belirlenecek.



Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları
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TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK

HİZMET ALIMLARINDA 

FİYATLANDIRMA

Fiyat tarifeleri ile fiyatları 

belirlenmiş olanların bedeli

Fiyat tarifelerinde fiyatı 

olmayan ve hizmet alımı 

yoluyla alınan hizmetin bedeli

Fiyat tarifelerinde fiyatı 

olmayan ve idarece üretilen 

hizmetin bedeli

İL İÇİNDE MALİYETİNDEN MALİYETİNDEN MALİYETİNDEN

İLLER ARASI

Maliyetin üzerine kanuni 

kesintiler ilave edilerek 

faturalandırılacaktır. 

İhale bedelinin üzerine kanuni 

kesintiler ilave edilerek 

faturalandırılacaktır.

Maliyet bedelinin üzerine 

kanuni kesintiler ilave edilerek 

faturalandırılacaktır.

DİĞER KAMU İDARELERİNE 

BAĞLI SAĞLIK KURUM VE 

KURULUŞLARI 

Fiyat tarifesindeki fiyat esas 

alınarak faturalandırılacaktır.

İhale bedeline kanuni kesintiler 

dahil edilerek ihale bedeli 

üzerine %10 ilave edilerek 

faturalandırılacaktır.

Maliyet bedeline kanuni 

kesintiler dahil edilerek maliyet 

bedelinin üzerine %10 ilave 

edilerek faturalandırılacaktır.



Birbirinden Mal ve Hizmet Alımları

46

• İl Sağlık Müdürlükleri arasında yapılacak olan mal ve hizmet alımlarının bedeli fatura

düzenlendikten sonra en geç 3 (üç) ay içerisinde ilgili tarafça ödenecektir. Bu hususun takibi

mal ve hizmeti alan İl Sağlık Müdürü ile mal ve hizmeti veren İl Sağlık Müdürü tarafından

bizzat yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.

• İl Sağlık Müdürlükleri kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları, 209

sayılı Kanunun 3 üncü maddesine istinaden bedelsiz olarak birbirlerine devredeceklerdir.

• Gerek hizmet gerekse mal alımlarında hastaya sunulan hizmetlerin veya kullanılan malların

bedeli, geri ödeme kurumuna sadece hizmeti/malı alan idare tarafından faturalandırılacaktır.

• 2009/10 sayılı Genelge ve 2013/06 sayılı Genelge ve bu Genelgelere dayanılarak

yayımlanan genel yazılar 2018/01 nolu Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.



Doğrudan Teminlerde Yaklaşık Maliyet ve 

Damga Vergisi
47



Doğrudan Teminde Yaklaşık Maliyet

 Bilindiği üzere Doğrudan Teminlerde, 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 edilebilmektedir.

 Bahse konu alımlarda Yaklaşık Maliyetin tespit edilip edilmeyeceğine ilişkin

özellikle bazı Muhasebe Birimlerinde tereddütler olduğu belirtilerek

Bakanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
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Doğrudan Teminde Yaklaşık Maliyet

Kamu İhale Kurumu’nun 10.07.2014 tarihli  ve 12281 sayılı görüş yazısında;

(Benzer konuda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2014 

tarihli ve 14180 sayılı Genel Yazısı da mevcuttur.)

 Doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle Kanundaki çeşitli

usul kurallarından bağışık tutulduğu,

 Bu nedenle idarelerin doğrudan temin yönteminde daha esnek hareket

edebilecekleri,

 Bu anlamda yaklaşık maliyet tespiti yaparak alım yapmanın da ihale usulleri

kapsamında zorunlu tutulduğu, bu nedenle de doğrudan temin yönteminde böyle bir

zorunluluktan söz edilemeyeceği,
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Doğrudan Teminde Yaklaşık Maliyet

 Ancak 22 inci maddenin (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde

fiyat araştırmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen

yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmasının

zorunlu olduğu,

 Sonuç olarak doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlarda idareler

tarafından piyasada fiyat araştırması yapılacağı, bu araştırmanın ilgili

mevzuatında belirlenen yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğu olarak

değerlendirilemeyeceği ancak Kamu İhale Tebliği gereği yapım işlerindeki fiyat

araştırmasının ilgili Yönetmelikte belirlenen yaklaşık maliyet hesaplama kurallarına

göre yapılması gerektiği belirtilmiştir.
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Doğrudan Teminde Damga Vergisi– Karar Pulu

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin düzenlenen

piyasa fiyat araştırması tutanağının damga vergisine (İhale Karar Pulu) tabi olup

olmadığı hususunda tereddütlerin yaşanmasından dolayı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Başkanlığı’na görüş sorulmuştur.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 10.04.2014 tarihli ve 41038

sayılı görüş yazısı ile 27.06.2014 tarihli ve 68598 sayılı görüş yazılarında;
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Doğrudan Teminde Damga Vergisi– Karar Pulu

 16.05.2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 44 seri nolu Damga Vergisi

Kanunu Genel Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “…Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı

Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden

bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale

komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi

tutulması gerekmektedir.

 Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi

ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga

vergisinin aranılmayacağı tabiidir.” şeklinde hükmün yer aldığı belirtilerek,
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Doğrudan Teminde Damga Vergisi– Karar Pulu

1. İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında piyasa fiyat araştırması

yapmak suretiyle uygun bulunan fiyattan mal ve hizmet temin etmelerine yönelik

doğrudan alımlarda düzenlemek zorunda oldukları, harcama yetkilisi ve/veya

harcama yetkilisince görevlendirilen kişiler tarafından imzalanan piyasa fiyat

araştırması tutanağının mahiyeti itibariyle ihale komisyonlarınca alınan bir ihale

kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından damga vergisine tabi

tutulmaması gerektiği,

2. İhale komisyonu kurulmak suretiyle düzenlenen piyasa fiyat araştırması

tutanaklarının ihale kararı olarak damga vergisine tabi tutulacağı hususları ifade

edilmiştir.
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