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                                     … BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.12.2016 Tarihli ve 52793 Sayılı Yazı.

İlgi yazınızla Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca Doğrudan Temin ile 

sözleşme düzenlenerek yapılan hizmet alımına ait ödeme emri belgesinde SGK borç kesintisi 

yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

“Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden 

Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğinin amacı, 

"idarelerin ihale yoluyla yaptıkları her türlü işleri üstlenenlerin hak edişlerinin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesine 

ve kesin teminatlarının ihale konusu işle ilgili Kuruma olan borçlarına karşılık tutulması ve 

iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." Aynı yönetmeliğin "İhalelerin Bildirilmesi, 

Hakedişlerin Mahsubu ve Ödenmesi İle Kesin Teminatın İadesi" başlıklı ikinci bölümün 5 inci 

maddesi gereğince "İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların 

tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden on beş gün içinde ilgili üniteye 

bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu 

işler idare tarafından Kuruma bildirilmez." Aynı yönetmeliğin "Hakedişten Kesinti ve Mahsup" 

başlıklı 6 ıncı maddesinde ise hak edişten kesinti ve mahsupların nasıl yapılması konusunda 

ayrıntılara yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18 inci maddesinde "İdarelerce mal veya hizmet 

alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: Açık ihale usulü, Belli 

istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulüdür." yer alır. Ancak Doğrudan Temin yoluyla 

mal ve hizmet alımları ile yapım işleri uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamıştır.

              Kamu İhale Kanunu'nun 22 inci maddesi gereği "…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." ifade edilmektedir.



             Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kanunu'na göre 

ihale usulleri arasında sayılmayan "Doğrudan Temin" suretiyle yapılan hizmet alımı 

ödemesinde SGK ilişiksiz belgesi aranma zorunluluğu bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Ahmet ERKAN 

Daire Başkanı
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