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M e h m e t  ATA S E V E R  
B ü r o k r a t ,  K İ K  E s k i  Ü y e s i ,  A k a d e m i s y e n 

m h a t a s e v e r @ g m a i l . c o m  
M e h m e t a t a s e v e r . o r g 

KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİKLER 
Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğler 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu değişikliklerin konusuna, yürürlük tarihlerine, geçici maddeler 
kapsamında başlanmış ihalelerde uygulanıp uygulanmayacaklarına ve ilgisi bulunduğu mevzuata ilişkin bilgiler 
aşağıda çıkarılmıştır. Buna göre;

Değişiklik Yürürlük/Geçerlik Tarihi İlgili Mevzuat
A- Yayımı tarihinde (20.06.2021) yürürlüğe girmekle birlikte ilan veya duyuru tarihleri dikkate alınacak düzenlemeler
1- Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak 

kaydıyla, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünce hava trafik güvenliğinin sağlanması için 
ihtiyaç duyulan taşıt ve sistemler kapsamında gerçek-
leştirilecek ihalelerde yabancı para birimleri cinsinden 
teklif alınabilecek ve ödemeler de bu para birimleri 
üzerinden yapılabilecektir.

İlan ve duyurusu 
20.06.2021 tarihi ve son-
rasında olan ihalelerde

Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde değişiklik yapıl-
mıştır. (md. Ek 2)

2- Kamu İhale Genel Tebliği eki Maliyet Tespit Tutana-
ğı ile Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan “İmza 
Sirküleri” ibaresi “Temsile Yetkili Olunduğunu Gös-
terir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinin Aslı ya da Onaylı Sureti ile Tutanağı 
İmzalayanın Noter Tasdikli İmza Beyannamesi” olarak 
değiştirilmiştir. 

İlan ve duyurusu 
20.06.2021 tarihi ve son-
rasında olan ihalelerde

Kamu İhale Genel Tebliği ek-
lerinde değişiklikler yapılmıştır. 
(Ek-O.5 ve Ek-O.6)

B - İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın değişikliklerin yayımı tarihinde (20.06.2021) derhal yürürlüğe giren düzenle-
meler
3- Kamu İhale Genel Tebliği eki “Yapım İşleri İhalele-

rinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere 
İlişkin Tablo” ile “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğine göre istenilecek belgeler”de yer alan 
makine, teçhizat ve diğer ekipman ibareleri yürürlükten 
kaldırılmıştır.

İlan ve duyuru tarihine 
bakılmaksızın yayımı 
tarihinde (20.06.2021)

Kamu İhale Genel Tebliği ek-
lerinde değişiklikler yapılmıştır. 
(Ek-Y.1 ve Ek-H.1)

C – Yayımı (20.06.2021) tarihinden 15 gün sonra (05.07.2021) yürürlüğe girecek ve ilan veya duyuru tarihleri dikkate 
alınacak düzenlemeler
4- Yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelere idari şart-

namelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler 
ve yeterlik kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilme-
dikçe tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri 
olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (05.07.2021) ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

İhale Uygulama Yönetmelikleri 
eki tip şartnamelerde değişiklik-
ler yapılmıştır. (md. 6-7)
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5- Hizmet alımı ihalelerinde isteklinin sözleşmenin uygu-
lanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği 
her türlü vergi, resim, harç  ile ulaşım ve sigorta gi-
derlerinin, İdari Şartname’de yer alan teklif fiyata dahil 
olan giderler kapsamında açıkça belirtilmesi yönünde 
düzenleme yapılmış olup, idarelerin bu giderlerden 
hangilerinin isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil ol-
ması gerektiğini belirlemelerine olanak tanıyan dipnot 
kaldırılmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (05.07.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

Hizmet Alımı İhaleleri Uygu-
lama Yönetmeliği eki tip idari 
şartnameler ile Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliği eki Ye-
terlik Bilgileri Tablosu Sunulan 
ve Tekliflerin Elektronik Ortam-
da Alındığı İhalelerde Uygulana-
cak Tip İdari Şartnamenin teklif 
fiyata dahil olan giderler başlıklı 
maddelerinde (md. 25 vd.) ve  
Kamu İhale Genel Tebliğinde 
(md. 76

6- Hizmet alımı ihalelerinde Sözleşme Tasarısının ceza-
lara ilişkin maddesi yeniden düzenlenerek, asgari ceza 
oranından daha yüksek nispette ceza uygulanabilecek 
hallerin sayılabilmesine imkân tanınmış ve doğrudan 
sözleşmenin feshini gerektiren münferit aykırılık halleri 
ile belirli sayıda gerçekleşmesi halinde yine sözleşme-
nin feshini gerektiren aykırılıklara ilişkin düzenlemele-
rin tüm işlerde belirlenebilmesine yönelik değişiklikler 
yapılmıştır. 

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (05.07.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

Hizmet Alımı İhaleleri Uygu-
lama Yönetmeliği eki Hizmet 
Alımlarına Ait Tip Sözleşmede 
değişiklik yapılmıştır. (md. 16)

7- Hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş de-
neyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü 
kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye 
dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini 
gösteren belgeler kapsamına, sözleşmenin Damga 
Vergisinin ödendiğine ilişkin belgelerin alınması öngö-
rülmüştür.

İlan ve duyurusu 
05.07.2021 tarihi ve son-
rasında olan ihalelerde

Hizmet Alımı İhaleleri Uygula-
ma Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmıştır. (md. 47)

8- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Geçi-
ci Teminat Mektubu Bilgileri Formuna “4734 sayılı 
Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, teminat mektubu 
her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine 
ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (05.07.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

Elektronik İhale Uygulama Yö-
netmeliğinin eki Geçici Teminat 
Mektubu Bilgileri Formunda 
değişiklik yapılmıştır. (KİK051.2/
EKAP)

D – Yayımı (20.06.2021) tarihinden 30 gün sonra (20.07.2021) yürürlüğe girecek ve ilan veya duyuru tarihleri dikkate 
alınacak düzenlemeler
9- İtirazen şikâyet başvurularının EKAP üzerinden e-imza 

kullanılarak (e- itirazen şikayet) yapılabilmesi ile elden 
veya posta yoluyla yapılan şikayet ve itirazen şikayet 
başvurularının da kolaylaştırılması yönünde düzenle-
meler getirilmiştir.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (20.07.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

İhalelere Yönelik Başvurular 
Hakkında Yönetmelik (md. 8, 
9 ve 16) ile İhalelere Yönelik 
Başvurular Hakkında Tebliğ’de 
(md. 5, 10, 11, 12 ve eklerde) 
değişiklikler yapılmıştır.

E- İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın değişikliklerin yayımı tarihinden 30 gün sonra (20.07.2021) yürürlüğe giren 
düzenlemeler
10- Aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile 

ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve 
belgelerin EKAP’a kaydı ile ilgili olarak; tüzel kişilerde 
yönetimdeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt 
kapsamında Ticaret Sicil verilerinin esas alınacağı 
hükme bağlanmış, ayrıca, anonim şirketlerde ortaklar 
ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen 
kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu 
karar defterinin ilgili kısımlarının, şirket niteliğinde 
olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların 
kaydı kapsamında Ticaret Sicil Gazetelerinde yer 
almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımlarının da 
taranarak EKAP’a yüklenmesi öngörülmüştür.

İlan ve duyuru tarihine 
bakılmaksızın yayımı 
tarihinden 30 gün sonra 
(20.07.2021)

Elektronik İhale Uygulama 
Yönetmeliğinde değişiklik yapıl-
mıştır. (md. 7)
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F – Yayımı (20.06.2021) tarihinden 60 gün sonra (19.08.2021) yürürlüğe girecek ve ilan veya duyuru tarihleri dikkate 
alınacak düzenlemeler
11- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret 

siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile 
bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili 
kayıtlarının esas alınması gerekliliğine yönelik 
Türk Ticaret Kanunu değişikliği kapsamında, 
ihaleye katılım aşamasında istenen imza 
sirküleri kaldırılmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (19.08.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Aday 
veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdür-
düğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren belgeler” başlıklı maddeleri 
(md. 36, 38) ile eki tip idari şartnamelerin 
“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 
ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddelerinde 
(md. 6, 7) ve standart form sunulmayacak 
belgeler tablosu ile yeterlik bilgileri tablo-
larında değişiklikler yapılmıştır.

12- Aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler 
ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin 
bilgi ve belgelerin EKAP ve MERSİS üzerinden 
aktarılması ile her ihalede ayrı ayrı bilgi/belge 
sunulmasının yahut beyan edilmesinin önüne 
geçilerek gerekli verilerin idarelerce EKAP’tan 
temin edilebilmesi öngörülmüştür. 

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (19.08.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Aday 
veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdür-
düğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren belgeler” başlıklı maddeleri 
(md. 36, 38) ile eki tip idari şartnamelerin 
“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 
ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddelerinde 
(md. 6, 7) ve standart form yeterlik bilgileri 
tablolarında değişiklikler yapılmıştır.

13- İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer 
alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu 
Gösterir Belge yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (19.08.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin 
eki standart formlarda (KİK033.0/Y, 
KİK029.0/M, KİK029.0/H, KİK042.0D, 
KİK027.0/Ç) değişiklikler yapılmıştır.

14- Yeterlik Bilgileri Tablosunun Teklif Vermeye 
Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler kısmında yer 
alan “İmza Beyannamesi” ve “İmza Sirküleri” 
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (19.08.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği eki 
standart formlarda değişiklikler yapılmış-
tır. (KİK015.4B/EKAP, KİK015.5B/EKAP ve 
KİK015.5B/EKAP-YK numaralı formlar)

15- Aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler 
ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına yönelik 
bilgi ve belgelere ilişkin olarak, doğrudan 
EKAP’tan veri temin edildiği hallerde kayıtların 
güncel olmadığının anlaşılması durumunda 
tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, 
ayrıca, EKAP ile ticaret sicil verileri arasında 
çelişki olması halinde MERSİS’te yer alan 
bilgilerin esas alınacağı açıklanmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük 
tarihi (19.08.2021)  ve 
sonrasında olan ihale-
lerde

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik 
yapılmıştır. (md. 31.3)
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