
Değişiklik Tebliği Genel Tebliğ 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel 
Tebliğinin 17.4.1 ve 17.4.3 numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 17.4.4 numaralı 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

17.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ilişkin 
olarak, 

 17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, 
şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine 
ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, 
gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi 
borcu olarak kabul edilecektir. 

17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve 
sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye 
ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri 
bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir. 

17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi 
dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden 
almaları mümkündür. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve 
isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate 
alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi 
itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve 
sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de 
dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

 17.4.4. İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil 
olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu 
olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğinin 25.4 üncü maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 25- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar 
Madde 25.4- Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları 
 

 “Söz konusu istekli tarafından sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, 
süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 
yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun olarak belgelerin sunulmaması 
hallerinde, mevcut yüklenicinin teklifinin ihale dokümanına göre geçerliğini koruması ve 
ihalelere katılmaktan yasaklı olmaması şartıyla imzalanmış sözleşme idarece 
feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilir.” 

Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen yürütmenin 
durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda idare tarafından 
belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde; 
İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere 
göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli idarece sözleşmeye davet edilir. Bu 
isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek idareye 
yazılı olarak başvurması durumunda, mevcut sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin 
tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme imzalanır. Söz konusu istekli tarafından 
sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, süresi içinde sözleşme imzalamaya 
gelinmemesi veya İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile 
ilgili hükümlere uygun olarak belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenici ile 
imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilir. Bu hususa 
ilişkin belgeler ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. 

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30.3.6 numaralı maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 30- İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler 

 “4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendi kapsamındaki ihale ilanları (hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerine 
ilişkin ilanlar hariç) üzerinde ön kontrol yapılmamakta olup, ilanlar idarenin gönderdiği 

30.3.6 Mevzuat hükümlerine göre, gerek zorunlu hususlarda gerekse seçmeli hususlarda 
yapılması muhtemel hataların en aza indirilmesi amacıyla idarelerce elektronik ortamda 
hazırlanarak Kuruma EKAP üzerinden gönderilen ilan metinleri üzerinde, Kurumun ilgili 



biçimi ile aynen yayımlanmaktadır. 
 
 

birimince, idarelere yol göstermek amacı ile ön kontrol ve kabul işlemi yapılmaktadır. Bu 
aşamada mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilebilen hususların ilgili 
maddelerine göre açıklamalı gerekçesi ile birlikte EKAP üzerinden idarelere bilgi akışı 
sağlanarak ilanların tekrar gözden geçirilmesi için iade işlemi yapılmaktadır. Böylece, 
ilanlarda yapılan hataların asgari seviyeye indirilmesi, ilanın hatalı olması nedeniyle ihale 
sürecinin uzamasının önlenmesi ve idarelerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamaları 
amaçlanmaktadır. İnceleme işlemi sonucunda iade edilen ilanın tespit edilen eksiklikler 
dikkate alınmadan aynen veya bir kısmı düzeltilerek tekrar Kuruma gönderilmesi halinde ise 
ilan mevcut haliyle yayım için kabul edilmektedir. Bu aşamada tespit edilip düzeltilmeyen 
hususlar ile tespit edilemeyen diğer mevzuata aykırı hususlarda sorumluluk idareye aittir. 
4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendinde düzenlenen ilanlar üzerinde ön kontrol yapılmamakta olup, ilanlar idarenin 
gönderdiği biçimi ile aynen yayımlanmaktadır.  

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 45.1.13.5 numaralı maddesinde yer alan cümlenin sonundaki 
“(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 45. Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler 

  45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece 
ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın 
belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında 
günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.) 

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 45.1.13.14 numaralı maddesinde yer alan “EPDK tarafından il 
bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “% 90’ının” 
ibaresi eklenmiştir. 

Madde 45. Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler 

  45.1.13.14. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./7. md.) İstekliler tarafından akaryakıt 
girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının 
altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 78.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 78.1 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 78.1.1, 78.1.2, 78.1.3, 78.1.4 numaralı maddeler 
eklenmiştir. 

Madde 78-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak 
giderler 

 78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen 
düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince 
ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır. 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel 
sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare 
için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa 
ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir. 

78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel 
sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare 
için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa 
ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz 
eden hizmet alımlarını ifade eder. 
 
78.1.2. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi 

 



hizmetleri, 78.1.1 inci maddede yer alan koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet olarak kabul edilmez. 
 
78.1.3. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, 
niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için 
kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve 
benzerlerinin temizlik işleri, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir. 
 
78.1.4. Niteliği gereği süreklilik arz etme koşulu dışında diğer koşulları taşıyan ve ihale 
edilmesi mümkün olan hizmet alımlarında, teklifler ile aşırı düşük tekliflerin hazırlanması ve 
değerlendirilmesinde bu Tebliğin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri için 
öngördüğü düzenlemeler (asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin 
hesabı, sınır değer tespiti, işçilik hesaplama modülünün kullanım zorunluluğu vb.) aynen 
uygulanır. 

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 79.2.7 numaralı maddesinde yer alan “EPDK tarafından il bazında 
günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “% 90’ının” ibaresi 
eklenmiştir. 
 

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi. 
79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama 
isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi 
aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 
 

  79.2.7. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./14. md.) İstekliler tarafından akaryakıt girdisine 
ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında 
sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 


