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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE 
İHALE USULLERİ  

4734 sayılı Kanun’un “Uygulanacak ihale usulleri “başlıklı 
18’inci maddesinde 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak 
ihalelerde uygulanacak ihale usullerine yer verilmiş olup 
söz konusu ihale usulleri olarak; “açık ihale usulü”, “belli 
istekliler arasında ihale usulü” ve “pazarlık usulü” olmak 
üzere üç yöntem belirlenmiştir.

Daha önce ihale usullerinden sayılan “doğrudan temin” 
yöntemi 30.07.2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikle bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. 4734 sayılı 
Kanun’un İkinci Kısmının Birinci Bölümü’nün başlığı “İhale 
Usulleri ve Uygulaması” olmakla birlikte, bu Bölüm ’de ihale 
usulü olarak sayılmayan “doğrudan temin yöntemi” ile 
“tasarım yarışmaları” da yer almaktadır.

Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin, 4734 sayılı 
Kanun’un İkinci Kısmının Beşinci Bölümü’nde yer alan 
maddelere göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 
yapılması gerekmektedir. Ancak yaklaşık maliyeti 4734 sayılı 
Kanun’un 13’üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt 
bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 
dört katının altında kalan danışmanlık hizmet alımları, 
hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.

İhale konusu işin yaklaşık maliyeti göz önünde 
bulundurularak ihale usulünün belirlenmesi gerekmektedir. 
İhale usulü belirlenmesi Kamu İhale Kurumu tarafından 
yayımlanan standart formlar kullanılarak ihale dokümanı 
hazırlanması açısından önemlidir.

Diğer taraftan; 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” 
başlıklı 5’inci maddesinde ise açık ihale ve belli istekliler 
arasında ihale usulünün temel ihale usulü olduğu hükme 
bağlanmış- tır. Ancak anılan Kanun’da yer alan diğer ihale 
usullerinin ise yine aynı Kanun’da yer alan şartların oluşması 
halinde kullanılması gerekmektedir. Her ne kadar ihale 
usulleri arasında yer almamakla birlikte doğrudan temine 
ilişkin usulün düzenlendiği 22’nci maddesinde yer alan 
şartların oluşması halinde doğrudan temin usulü ile de 
ihtiyaçlar temin edilebilir. 

 
1. Açık İhale Usulü
Açık ihale usulü, 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 

4’üncü maddesi ile “Açık İhale Usulü” başlıklı 19’uncu 
maddesinde “bütün isteklilerin teklif verebildiği usul” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu ihale usulünde de isteklilerin ihale 
dokümanındaki yeterlik kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü, “işin özelliğinin 

uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle 
açık ihale usulü ile gerçekleştirilemeyen” işlerde uygulanan 
ve “ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan 
adayların tamamının veya belli bir sayıda adayın teklif 
verebildiği” iki aşamalı bir ihale usulüdür.

Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterlik 
aşamasında yeterliği tespit edilenlerin teklif vermesine 
ilişkin iki şekilde düzenleme yapılabilir. İlk düzenleme, 
yeterliği tespit edilen adayların tamamının teklif vermeye 
davet edilmesidir. İkinci düzenleme ise ön yeterlik ilanında 
ve ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla, beşten az 
olmamak üzere belli sayıda isteklinin teklif vermeye 
davet edilmesidir. Belli sayıda isteklinin davet edilmesinin 
öngörüldüğü ihalelerde, ön yeterlik dokümanında asgari 
yeterlik kriterleri ile beşten az olmamak üzere teklif 
vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile 
puanlama yöntemine yer verilir.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu ihaleye davet 
edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif 
veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale 
iptal edilir. Ancak 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 teklif vermeye davet edilerek ihale 
sonuçlandırılabilir.  

3. Pazarlık Usulü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelerce 

mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesinde 
uygulanacak ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler 
arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiştir.

Aynı Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü 
ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olup 
pazarlık usulü 4734 sayılı Kanun’da belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir.

Aynı Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılabilen 
pazarlık usulü, ihale sürecinin iki aşamalı olarak 
gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik 
detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde 
fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulünü ifade etmektedir.
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