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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 İHALERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER          
2021 yılının sonra ermesi ve 2022 yılına girilmesi 

ile birlikte kamu ihalelerinde her yıl yapılan güncel-
lemeler hayata geçirilmiştir. 

Ayrıca COVID-19 salgını, Ülkemizde ve dünyada 
hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde ya-
şanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen 
artışlar nedeniyle kamu ihalelerinde; özellikle son 
aylardaki fiyat artışlarından kaynaklanan, yüklenici 
firmaların maliyet artışlarını karşılayacak fiyat farkları 
ile ilgili düzenleme çalışmaları yapılmıştır/yapılmak-
tadır.

Söz konusu çalışmaları aşağıdaki şekilde özetle-
mek mümkündür; 

1. 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Ocak 2022 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Kamu 
İhalelerinde “Ek Fiyat Farkı” verilebilmesi ile ilgili 
düzenleme yapılmıştır.  

Söz konusu Kanunun 11. Maddesine göre; 

 • Geriye yönelik verilecek ek fiyat farkları ile ilgili 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 
geçici madde eklenmiştir. Buna göre; mal ve 
hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin söz-
leşmelerde, 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen kısımlar için, ihale 
dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin 
hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
yüklenicinin başvurusu üzerine ek fiyat farkı 
verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu sözleşmele-
rin, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı 
ile devredilebilme hakkı veriliyor. 

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 
geçici madde eklenerek yapılacak düzenleme 
kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım 
türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi 
veya sözleşmenin devri için idareye başvuru 
süreleri dahil ek fiyat farkına ve sözleşmelerin 
devrine ilişkin esas ve usulleri tespitine Cum-
hurbaşkanı yetkili kılınarak uygulamaya dair 
ayrıntılar ile ilgili ikincil düzenleme yapılmasına 
imkân tanınıyor.  

2. Kamu İhale Kurulunun 19/01/2022 tarihli ve 2022/DK.D-
19 sayılı kararı ile Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak 
ilanların yayın ücreti  güncellenmiştir.

Bu kapsamda 2022/DK.D-19 sayılı Kurul kararı ile;

 • “Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların bir adedinin 
yayın ücretinin 01/02/2022-31/01/2023 dönemi için 1.500 
-TL + KDV olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

  • Bu karar doğrultusunda 01/02/2022 tarihinden itibaren Kamu 
İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar için idareler tarafından 
1.500-TL + KDV (%18) = 1.770-TL  ücret  yatırılması gerek-
mektedir.

 
3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Eşik Değerler ve 

Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesi-
ne göre, 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2022 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler 
ve parasal limitler güncellenerek 20.01.2022 tarih 31725 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

     İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde her-
hangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat 
etmeleri gerekmektedir;

  • Güncellenen eşik değerler ve parasal limitlerin sisteme 
uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2022 tarihinde 
devreye alınmış olacaktır. 31 Ocak 2022 tarihinden sonra 
yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının 
bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması 
gerekmektedir.

  • 31 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve 
parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ön 
yeterlik/ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 
2022 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmek-
tedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında 
oldukları ön yeterlik/ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en 
son 28 Ocak 2022 Cuma günü saat: 14:00’e kadar tamamla-
ması zorunludur.

  • İhale Dokümanlarında ve ön yeterlik/ihale ilanlarında hatalı 
durum ortaya çıkmaması için; 28 Ocak 2022 Cuma günü 
saat: 14:00’e kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlan-
mayan ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, ihale 
dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri 
tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistem-
den otomatik olarak kaldırılacaktır.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Satinalma
www.satinalmadergisi.com

Şu
b

at
 2

0
22

  Y
ıl:

10
  S

ay
ı: 

11
0

24

 • 28 Ocak 2022 tarihi saat 14:00’den 1 Şubat 2022 
tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP 
üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

  • Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının 
güncellenen eşik değerler ve parasal limitlere 
göre EKAP üzerinden tekrar oluşturularak 1 Şubat 
2022 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gereke-
cektir.

  • Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların bir 
adedinin yayın ücretinin 01.02.2022-31.01.2023 
dönemi için 1.500-TL + KDV olarak belirlenmiş 
olup, 01.02.2022 tarihinden itibaren Kamu İhale 
Bülteninde yayımlanacak ilanları için  1.500TL + 
KDV(%18) =  1.770 TL  ücret  yatırılması gerekmek-
tedir.

  • 01.02.2022 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülte-
ninde yayımlanacak ilanlar için ilan ücreti olarak      
1.770 TL yatırılmamış ilanların yayınlanması 
mümkün olmayacaktır.

  • 01.02.2022 tarihinden önce İlan Ücreti (1.180TL) 
yatırılmış ihalelere (İKN bazında) ait tüm ilanların 
en son 31 Ocak 2022 tarihli Kamu İhale Bültenin-
de yayımlanması gerekmektedir.

  • Kurum-Banka yazılım sistemlerinde bir İKN bazın-
da bir ücret yatırılabilmekte olup eksik kalan ücret 
için ikinci bir ücret yatırılamayacağı için 31 Ocak 
2022 tarihine kadar yayımlanamayan bu kap-
samdaki ihalelerin (İKN bazında)  ilan ücretlerinin 
Kurumdan iade alınması sonucu ortaya çıkmakta-
dır. Bu durumun ortaya çıkmaması için bu tarihler 
dikkate alınarak ilanların yayımlanması için gerekli 
işlemlerin tamamlanması önem arz etmektedir.

 
4. 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de “Mal Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelikler” yayınlanmıştır. 

Buna göre; 

  • “(BOTAŞ)”’dan sonra gelmek üzere Elektrik Üretim 
A.Ş (EÜAŞ)’a da döviz bazında ihale yapma yetkisi 
verilmiştir.

 5. Kamu ihalelerinde ileriye yönelik verilebilecek 
fiyat farkları ile ilgili Kamu İhale Kurumu, taslak 
çalışmayı yayınlamış ve görüşe açmıştır; 

     Söz konusu düzenleme taslaklarını incelediğimiz-
de genel hatlarıyla aşağıdaki yeniliklerin getirildi-
ğini görüyoruz;

  • Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG 
ürünleri alımları dışında sözleşmesi bir yılı aşan 
diğer mal alımlarında bir yıllık sözleşme süresini 
aşan dönem için sözleşmesinde belirtilmek kay-
dıyla fiyat farkı hesaplanabilecektir.

  • Fiyat farkı hesaplamalarında Yurt içi üretici fiyatları 
(Yİ-ÜFE) kullanılacaktır. 

  • Hizmet alım ihaleler ile yapım işlerinde fiyat farkı 
hesaplamalarında kullanılan endekslerde değişik-
ler yapılacaktır. Yapım işlerinde genel endekste 
fiyat farkı verilmesi uygulaması kaldırılıyor. İdareler 
katsayı ve alt endeks belirlemek zorunda olacak-
lar. 

  • Sözleşme süresi bir yılı aşan yapım işlerinde fiyat 
farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer 
verilmesi zorunluluğu getiriliyor.  

  • Kamu İhale Kurumu tarafından taslağı yayımlanan 
söz konusu çalışmalar ile ilgili değişikler; ilanı veya 
duyurusu taslak çalışması yapılan bu Esasların 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ihaleler-
de uygulanacaktır. 

 
6. Kamu İhaleleri için SGK ve Vergi borcu Sınırları 

2022 yılı için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir; 

  • Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümleri gereği belli limitlerin üzerinde SGK ve 
Vergi borcu olan kişiler ihale dışında bırakılmakta-
dırlar. İhaleye katılan istekliler SGK ve Vergi borcu 
olmadığına ilişkin taahhütnameyi teklif mektupla-
rının ikinci maddesinde vermektedirler. Sözleşme 
imzalamaya davet edilen firmalar, sözleşme aşa-
masında söz konusu belgeleri idarelere sunmak 
zorundadırlar; 

İstekli Firma Özelliği Borç Sınırı

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Tüzel Kişi) 2022 
prime esas aylık kazanç üst sınırı *3 112.590,00 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi) 2022 pri-
me esas aylık kazanç üst sınırı * 6 225.180,00 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-a Kapsa-
mındaki Sigortalılar İçin) 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 112.590,00 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-c Kapsa-
mındaki Sigortalılar İçin) 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 112.590,00 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Gerçek Kişi ve 4-b 
Kapsamında Sigortalısı) 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 112.590,00 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigorta-
lısı / 4-b Sigortalılığı İçin) 2022 yılı aylık brüt asgari ücret * 3 15.012,00 TL

4-b Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yü-
kümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 2022 yılı aylık brüt asgari ücret * 3 15.012,00 TL

2022 yılı vergi borcu sınırı 5.000,00 TL
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AKADEMİ KAMU İHALE DANIŞMANLIĞI
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