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KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİKLER
Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan
Yönetmelik ve Tebliğler 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu
değişikliklerin bir kısmı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş
olup (ilan veya ihale tarihi esas alınarak ya da bu tarihler
dikkate alınmaksızın derhal uygulanma ayrıntılarına
aşağıda yer verilmiştir.), bir kısmı yayımı tarihinden 20
gün (20.10.2020) sonra (ihalelerin ilan tarihleri dikkate
alınarak uygulanacak), bir kısmı ise yayımı tarihinden 60

Değişiklik

gün (29.11.2020) sonra (ihalelerin ilan tarihlerine göre)
yürürlüğe girecektir. Ayrıca, 60 gün sonra yürürlüğe
girecek değişikliklere ilişkin olarak, değişikliklerin
uygulanmaya başlama süresinin Kurul kararıyla 60
günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilmesi mümkün
bulunmaktadır.
Yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla aşağıda
özetlenmiştir.

Yürürlük/Geçerlik Tarihi

İlgili Mevzuat

A. İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın değişikliklerin yayımı tarihinde (30.09.2020) yürürlüğe giren düzenlemeler
1.

Şikayet başvurularının EKAP üzerinden
e-imza kullanılarak (e-şikayet) yapılması
düzenlenmiştir.

2.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İlan ve duyuru tarihine bakılmaksıişlemlerinde kimlik doğrulaması için kul- zın yayımı tarihinde (30.09.2020)
lanılacak yöntemler artırılmıştır.

3.

4.

5.

İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın yayımı tarihinde (30.09.2020)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında
Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi
beyannamelerinin verilme sürelerinin
uzatılması durumunda Yönetmeliklerde
belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılmaktadır.

İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın yayımı tarihinde (30.09.2020)

İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın yayımı tarihinde (30.09.2020)

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer alan temel endeksin/fiyatın/
sayının tespitinde ihale tarihi olarak hangi
tarihlerin dikkate alınacağı belirlenmiştir.

İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın yayımı tarihinde (30.09.2020)

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İlan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanının EKAP üzerinden, teklif vermeye
davet edilmeyenlerce görülemeyeceği
ve e-imza kullanılarak indirilemeyeceği
düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

B. İhale tarihi 30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde geçerli olacak düzenlemeler
6.
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Tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler
ifadesinden (Genel Tebliğ md. 10/A) anlaşılması gereken hususlar sayılmıştır.

İhale tarihi 30.09.2020 tarihi ve
sonrasında olan ihalelerde geçerli

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
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C. İlan ve duyurusu 30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde geçerli olacak düzenlemeler

7.

İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık
teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik
Kamu İhale Kurumunun denetimine ilişkin
işlemler artırılmıştır.

İlan ve duyurusu
30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

İlan ve duyurusu
30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İlan ve duyurusu
30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İlan ve duyurusu
30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İlan ve duyurusu
30.09.2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Kasım 2020 Yıl:8 Sayı: 95

www.satinalmadergisi.com

Yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanması ile ilgili olarak Genel Tebliğ’in 45
inci maddesinde;

- Fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlene-

cek tutanakların aşırı düşük teklif açıklaması
kapsamında sunulması ve fiyat teklifini veren
kişi tarafından mamul/mal/hizmet miktarının
en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması,

- Nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen
mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak
açıklama yapan isteklilerin, açıklamalarını
kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik
etmeleri,
8.

- Hazır betona ilişkin yapılacak açıklamalarda rayiçlerin esas alınması ve idarece üretim
tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami
mesafeye açıklama isteme yazısında yer
verilmesi, fiyat teklifi ile açıklama yapılması
halinde, idarece belirlenen mesafeden daha
uzak mesafe kullanılamayacağı,

- Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman
(iş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamaların resmi rayiçler veya isteklinin kendi
malı olan iş makineleri için satın alma bedeli
üzerinden yapılabileceği, üçüncü kişilerden
alınan fiyat teklifinin ise ancak resmi rayici
bulunmayan iş makineleri için kullanılabileceği,
- İsteklilerin kendi malı olan iş makinesiyle yapacakları açıklamanın nasıl yapılacağı
yönünde düzenlemeler getirilmiştir.
9.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet niteliği taşıyan işler sayma yoluyla belirlenmiştir.

10.

Birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için
alınan sigorta teklifinin güncellenerek diğer
yıllar için kullanılmasına ilişkin düzenleme
ayrıntılandırılmıştır.

11.

Motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/
veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin
bedellerin ilk yıl için öngörülen bedelin güncellenerek hesaplanmasına ilişkin düzenleme
yapılmıştır.
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D. Yayımı (30.09.2020) tarihinden 20 gün sonra (20.10.2020) yürürlüğe girecek düzenlemeler

12.

13.

14.

15.

24

Yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında
işin yapılabilmesi için gerekli görülen
tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartının yeterlik
kriteri olarak aranamayacağı, ancak,
idarece bu hususun toplam değerlendirme puanı içerisindeki ağırlığı %1’i
geçmemek üzere fiyat dışı unsur olarak
belirlenebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca,
bu oranı değiştirebilme konusunda Kurum yetkilendirilmiştir.

İlan ve duyurusu yürürlük
tarihi (20.10.2020) ve sonrasında olan ihalelerde

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde değişiklikler
yapılmıştır.

Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri
olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri
olarak dikkate alınmayacağı hükme
bağlanmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük
tarihi (20.10.2020) ve sonrasında olan ihalelerde

Uygulama Yönetmeliklerinin
eki tip şartnamelerde, ihaleye katılabilmek için gereken
belgeler ve yeterlik kriterlerine
ilişkin kısımlarda değişiklikler
yapılmıştır.

İhale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fiyat
dışı unsur olarak belirlenmemesi veya
danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik
kriteri olarak aranmaması durumlarında
aday veya isteklilerden başvuru veya
teklifleri kapsamında (taahhütname,
yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmalarının istenmeyeceği açıklanmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük
tarihi (20.10.2020) ve sonrasında olan ihalelerde

Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir stan- İlan ve duyurusu yürürlük
dart form aracılığıyla ortaklık bilgilerini
tarihi (20.10.2020) ve songöstermeleri mümkün hale getirilmiştir. rasında olan ihalelerde

16.

İhale dökümanında ihalelere yerli
isteklilerin katılımını, yerli malı teklif
edilmesini engelleyici düzenlemelere yer
İlan ve duyurusu yürürlük
verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli
tarihi (20.10.2020) ve sonürün kullanımının sağlanması ile yapım
rasında olan ihalelerde
işlerinde yerli malı kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

17.

Kefalet senetlerinin ihalelerde teminat
İlan ve duyurusu yürürlük
olarak sunulmasına ilişkin mevzuatta yer tarihi (20.10.2020) ve sonalan hükümler uyumlaştırılmıştır.
rasında olan ihalelerde

18.

Teminatların her ne suretle olursa olsun
haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamayacağına ilişkin hüküm- İlan ve duyurusu yürürlük
ler ilave edilmiş ve bunların teyitlerinin
tarihi (20.10.2020) ve sonyetkilendirilmiş merkezi kuruluşların
rasında olan ihalelerde
internet sayfaları üzerinden de yapılabileceği düzenlenmiştir.

19.

Elektronik eksiltmenin her aşamasında,
yalnızca, isteklilere o andaki sıralamalarının EKAP üzerinde bildirileceği
İlan ve duyurusu yürürlük
hükme bağlanmıştır. İhale dokümanında tarihi (20.10.2020) ve sonbelirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin
rasında olan ihalelerde
sıralamaları ve istekli sayısının bildirilmesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama Yönetmeliklerine
yeni standart formlara eklenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde
değişiklik yapılmıştır.

Uygulama Yönetmeliklerinde
değişiklikler yapılmıştır. Yapım
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekine yeni standart
form eklenmiş, Yapım İşlerine
Ait Tip Sözleşmede de değişiklik yapılmıştır.
Uygulama Yönetmeliklerinin eki
standart formlarda, tip şartnamelerde, tip sözleşmelerde ve
genel şartnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

Uygulama Yönetmeliklerinin eki
standart formlarda değişiklikler
yapılmıştır.
Uygulama Yönetmeliklerinin
“Elektronik eksiltme” başlıklı
maddeleri ile yönetmeliklerin
eki tip şartnamelerde değişiklikler yapılmıştır. Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliği eki
standart formda da değişiklik
yapılmıştır.

Satınalma

20.

21.

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28.2
numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı
dipnotta yapılan değişiklik ile; hesaplanan revize birim fiyatın, o iş kalemine ait
resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25
oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemeyeceği, iş kalemine
ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması
halinde ise, bu fiyatın Yapım İşleri Genel
Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanacağı açıklanmış ve Genel Tebliğ’e eklenen 52.2 numaralı maddede konuya ilişkin
örnek bir hesaplamaya yer verilmiştir.
Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit
olması halinde; ihalenin yapıldığı il ile
işin yapılacağı ilin aynı olmaması durumu
dikkate alınarak, isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru
en az bir yıldır işin yapılacağı il veya bu
illerden birindeki ticaret ve/veya sanayi
odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunun da puanlamada
dikkate alınması sağlanmıştır.
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İlan ve duyurusu yürürlük tarihi (20.10.2020)
ve sonrasında olan
ihalelerde

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği eki tip sözleşme ile
Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İlan ve duyurusu yürürlük tarihi (20.10.2020)
ve sonrasında olan
ihalelerde

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde ve Kamu İhale
Genel Tebliğinde değişiklikler
yapılmıştır.

E. Yayımı (30.09.2020) tarihinden 60 gün sonra (29.11.2020) yürürlüğe girecek düzenlemeler
(Değişikliklerin uygulanmaya başlama süresinin Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez
uzatılabilmesi mümkün bulunmaktadır.)

22.

Elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle yapılan
İlan ve duyurusu yürürihalelerde geçici teminat mektubu olarak
lük tarihi (29.11.2020)
yalnızca elektronik geçici teminat mektupve sonrasında olan
larının sunulabileceği düzenlenmiştir.
ihalelerde

Uygulama Yönetmeliklerinin
“Elektronik ihale” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki standart formlarda
ve tip şartnamede değişiklikler
yapılmıştır.
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