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KAMU ALIMLARINDA  
DOĞRUDAN TEMİN USÜLÜ   

Doğrudan temin; ihtiyaçların, idare tarafından 
davet edilen gerçek/tüzel kişilerle teknik şartların 
ve fiyatın görüşülerek doğrudan karşılanabildiği 
usuldür.  

İhale usulü niteliği taşımamaktadır ve 
idarelerin özellik arz eden birtakım ihtiyaçlarının 
giderilmesi için kamu ihale mevzuatında belirtilen 
gerekli koşulların oluşması durumunda, ilan 
yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın bu yönteme 
başvurulabilir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda ihale 
komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu 
maddesinde belirtilen yeterlik kurallarını arama 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idarelerin 
gerçekleştirecekleri doğrudan teminlerde zorunlu 
olmayan hususları istemeleri önünde herhangi bir 
engel de bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına 
giren ihalelerin aksine rekabete açık bir alım 
yöntemi olmadığından ihaleler için öngörülmüş 
olan kurallara tabi değildir. Ancak bu yöntemin 
doğasına ters düşmeyen temel ilkelerin 
(ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında 
karşılanması, kaynakların verimli kullanılması 
gibi) sağlanmasına her durumda dikkat edilmesi 
gerekmektedir.

Doğrudan temin yoluyla alım yapılabilecek 
haller şunlardır;

a. İhtiyacın Sadece Gerçek veya Tüzel Tek 
Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit 
Edilmesi;

• Buradaki tek kaynaktan karşılanma hali 
objektif bir nitelik taşımalıdır. Diğer bir deyişle 
idare ihtiyacını verimlilik, fonksiyonellik gibi 
hususlar açısından gerekli olmayan bir özelliğe yer 
vermeden ve örneğin herhangi bir marka veya 
modeli işaret etmeden tarif edecek ve bu tarife 
uygun ihtiyacı objektif olarak tek kaynaktan temin 

zorunluluğu ortaya çıkıyorsa bu yöntemi tercih 
edecektir.

• İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişi tarafından 
karşılanabilme gerekçeleri detaylı olarak yazılmalı, 
fiyat araştırması yapılmalı ve ihtiyaç konusunun 
niteliklerini tarif eden ve bu hususlara ilişkin bütün 
diğer belgeler standart forma eklenmelidir.

• Bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu 
sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler 
nedeniyle belli bir marka veya modelli malın 
alınmasının zorunlu olduğu hallerde de bu bendin 
uygulanması mümkündür.

b. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin 
ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması;

• Bilimsel yayın, fikir ve sanat eserleri vb. 
münhasır hakların söz konusu olduğu hallerde bu 
bent kapsamında alım yapılabilecektir.

 
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;

• Bu bent kapsamında alımı yapılacak mal ve 
hizmetlerin, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya 
hizmetlerle ilgili olarak, önceden öngörülmemekle 
birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına 
ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat 
edilmelidir.

• Bu alımlarda en önemli iki kriter önceden 
öngörülemezlik ve zorunluluk hususlarıdır.

• Bu zorunluluğun idarelerin teknik 
birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım 
alınarak saptanması gerekmektedir.

• Bu şekilde yapılacak alımlarda sözleşme 
düzenlenmesi zorunludur ve bu sözleşmelerin 
toplam süreleri 3 yılı geçemez.
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4734 Sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin, (a), (b) 
ve (c) bentleri uyarınca yapılacak mal ve hizmet 
alımlarında, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 
ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
ekinde yer alan tek kaynaktan temin edilen mal 
ve hizmetlere ilişkin formlar düzenlenmelidir. Bu 
formlarda, ihtiyaç konusu alımın ayrıntılı nitelikleri, 
alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri 
ile alımın hangi bent kapsamında yapıldığının 
belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca mal alımlarında 
malın ayrıntılı teknik özelliklerinin ve ne amaçla 
kullanılacağının, söz konusu amacı en az aynı 
verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek 
diğer ürünlerin, modellerin, markaların vb. bulunup 
bulunmadığı ile alıma konu malı satan başka 
gerçek veya tüzel kişilerin olup olmadığının açıkça 
düzenlenmesi gerekmektedir.

d. Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde 
bulunan idarelerin (121.405.-TL), diğer idarelerin 
(40.443.-TL) aşmayan ihtiyaçları* ile temsil 
ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak 
konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar;

• Her bir alım için ayrı onay belgesi 
düzenlenebileceği gibi, günlük ve küçük ihtiyaçlar 
açısından genel bir onay belgesi de düzenlenebilir.

• Kanun’da öngörülen ihale usulleriyle (açık ihale, 
belli istekliler arasında ihale usulü gibi) karşılanması 
gereken ihtiyaçların, kalemlere veya gruplara 
bölünmek suretiyle 22’nci maddenin (d) bendi için 
öngörülen parasal sınırların altında kalması sağlanarak 
temin edilmesi 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine 
aykırılık teşkil edecektir.

• Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında 
yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin 
alımlarda herhangi bir parasal limit bulunmamaktadır 
ve bu nitelikteki ihtiyaçların tutarına bakılmaksızın 
22’nci maddenin (d) bendi kapsamında temin 
edilebilmesi mümkündür.

• İdarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 
misafirhane, kantin ve benzeri sosyal tesisler 
tarafından bu bent kapsamında yapılan mamul mal 
alımlarında, marka belirtilmeden yararlananların 
tercihinin karşılanamaması söz konusuysa marka 
belirtilmek suretiyle alım yapılabilir.

• Parasal limitler kapsamındaki alımlar KDV hariç 
olacak şekilde tespit edilmelidir.

• Yapım işlerinde fiyat araştırmasının Yapım 
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenen 
yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve 
usullere göre yapılması zorunludur.

*01.02.2021- 31.01.2021 dönemini kapsamaktadır. 
Bu limitler her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak 
güncellenmektedir. 

 

e. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal 
alımı veya kiralanması;

• Alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin 
gerekçenin belirtilmesi, taşınmazın yeri ve sahip 

olması gereken özelliklerin belirlenmesi, taşınmaza 
ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin 
onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan 
mevzuatın öngördüğü diğer zorunlulukların da 
yerine getirilmesi gerekmektedir.

• Kira bedelinde artış yapılmasının öngörüldüğü 
durumlarda kira sözleşmelerine; genel yönetim 
kapsamındaki idareler için artış oranının Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan 
kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm 
konulması, diğer idareler için ise genel uygulamalar 
dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış 
yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur

 
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;

• Özellikle hayati önemi haiz olan ve acil 
müdahale gerektiren ilaç ve malzemeler ile 
özelliğinden ve hastaya özgü olduğundan 
stoklanması mümkün olmayan malzemelerin bu 
bent çerçevesinde temin edilmesi mümkündür.

• Madde metninde sayılan malzemelerin, 
stoklanmasının ekonomik olmaması veya acil 
durumlarda kullanılacak olması şartlarından birini 
taşıması yeterlidir.

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;

• Bu hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla 
çözülecek anlaşmazlıklarla sınırlıdır. Anlaşmazlıkların 
milletlerarası tahkim dışındaki yollarla çözümü 
söz konusuysa idarelerin bu bendi kullanarak alım 
yapmaları mümkün değildir

 
h. 08.01.1943 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.

 
i. Türkiye İş Kurumunun ilgili Kanunlarda 

sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları.
 
j. 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
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