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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Uygulama İlkeleri 
 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında 
bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde 
uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.  
 
Kapsam 
MADDE 2. - Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal 
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:  
 
a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara 
bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler.  
b) (Değişik: 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden 
oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.  
c) (Değişik: 4964/ 1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve 
kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf 
yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.  
d) (Değişik: 4761/ 10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı 
olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her 
çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.  
e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri.  
(Değişik: 4964/ 1 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine 
kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( 
(e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon 
sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı 
dışındadır.  
 
İstisnalar 
MADDE 3.- (Değişik: 4964/ 2 md.)  
a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, 
değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından 
yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince 
orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,  
b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi 
gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, 
tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp 
malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve 
mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal 
ve hizmetler, devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve 
sistem alımları,  
c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve 



finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya 
hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasala 


