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TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli  ve 27327 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale  Genel  Tebliğinin  6.2.1.2  numaralı  maddesinde  yer  alan  “ilgisine  göre  tüzel
kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname
ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin
Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı  Tebliğin  7.2  numaralı  maddesinin  üçüncü  ve  beşinci  cümleleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, anılan Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinin beşinci
fıkrasında ilgili mevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan
taşıma işleri  ve sigortacılık hizmet alımları  ile yaklaşık maliyeti  Kanunun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları
için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve
mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.”

“Taşıma  yoluyla  eğitime  erişim  kapsamında  yapılan  taşıma  işlerinin  ise  niteliği
itibarıyla  belli  istekliler  arasında  ihale  usulü  ile  ihale  edilmesi  mümkün
bulunmamaktadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.1. 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 sunmaları istenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe 10.5 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“10.6. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört
ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait
belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İlgili Yönetmeliklerde
düzenlenen dört  aylık  süre,  Kurumlar Vergisi  Beyannamelerinin olağan şartlardaki
verilme  süreleri  dikkate  alınarak  belirlenmiş  olup,  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu
kapsamında vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması durumunda anılan
Yönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılır.”



MADDE  5  – Aynı  Tebliğin  10/A.1  numaralı  maddesinde  yer  alan  “sözleşmeyi
imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili
kişiler  anlaşılır.”  ibaresi  “sözleşme  imzalamaya  ve  sözleşmenin  yürütülmesi
konusunda yetkili  olanlar da dahil  olmak üzere; tüzel  kişiliği  temsile ve yönetime
yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası
anlaşılır.  Ancak, bu bilgileri  göstermek üzere teklif  ekinde sunulan belgelerde T.C.
kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının
teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE  6  – Aynı  Tebliğin  16.4.7.  numaralı  maddesinin  (c)  bendi  yürürlükten
kaldırılmış  ve  Tebliğe  aynı  maddeden  sonra  gelmek  üzere  aşağıdaki  madde
eklenmiştir.

“16.4.7.1.   Fiyat  dışı  unsur  olarak  belirlenen  tesis,  makine,  teçhizat  ve  diğer
ekipmana ilişkin olarak; teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere, kısımlar
itibarıyla farklı tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde istenen her bir
tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte tesis,
makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde ise teklif verilen bütün kısımlar için
geçerli olmak üzere istenen tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın niteliği ve sayısına
göre aynı kanıtlayıcı belgelerin sunulması yeterlidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe 16.9 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“16.A. İdarelerce yapılan bildirimlerde belirli bir tarihe kadar süre verilen hallerde,
sürenin  bitimi  olarak,  belirtilen  tarihin  içinde  bulunduğu  günün mesai  saati  esas
alınır.

MADDE 8 – Aynı  Tebliğin  18.1.3.  ve  18.2.  numaralı  maddeleri  aşağıdaki  şekilde
değiştirilmiş, 18.1.3.1. numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“18.1.3. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ‘Teminatlar’ başlıklı  ilgili  maddelerinde;
“Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel
müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden
veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir.
Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki
yetkilisinin  imzasının  bulunması  gerekir.”  denilmektedir.  Buna  göre;  teminat
mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek isteyen bankanın/sigorta şirketinin;
“Bu teminat mektubunun teyidi  için,  (… .com.tr) posta adresine veya (……) no.lu
faksa  teminat  mektubu  içeriğindeki  bilgileri  içeren  yazı  yazılarak  idarelerce  bu
teminat  mektubu  ile  ilgili  teyit  alınabilir.  Buna  karşılık  tarafımızca,  idarelerce
“elektronik posta” yoluyla teyit alma taleplerine yönelik olanlar dahil, ancak resmi
yazışma yoluyla veya faks yoluyla teyit yapılacak olup, faks ile yapılan teyitlerin en
az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir” şeklinde olmak kaydıyla bir açıklayıcı not
koymaları, 4734 sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine
aykırılık oluşturmayacaktır.”

“18.2. Geçici teminat mektuplarının süresi

Geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden
itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusuna
ilişkin  olarak;  idare,  4734  sayılı  Kanunun  35  inci  maddesini  esas  alarak,  teklif
geçerlilik  süresinin  bitimi  tarihine  30  gün  eklemek  suretiyle  bulduğu  tarihi  idari
şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin



geçici  teminata ilişkin maddeleri  gereğince geçici  teminat olarak sunulan teminat
mektubunda  geçerlilik  tarihi  belirtilmeli  ve  bu  tarih,  idari  şartnamede  öngörülen
tarihten  önce  olmamalıdır.  Bu  çerçevede,  asgari  süreyi  karşılayan  veya  asgari
sürelerden  daha  uzun  süreleri  içerir  geçici  teminat  mektuplarının  geçerli  kabul
edilmesi  gerekmektedir.  Ayrıca,  süresiz  geçici  teminat  mektupları  da  kabul
edilecektir.”

MADDE 9 – Aynı  Tebliğe  30.3.6  numaralı  maddesinin  beşinci  cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İlan ön kontrol sürecinde, Kurum tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımı olduğu veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğurduğu tespit edilerek iade edilen
ilanlarla ilgili olarak; söz konusu alımın 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmediği hususuna ilişkin yazının, Bakanlıklarda
ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici,  il  özel idarelerinde vali,  belediyelerde
belediye  başkanı  tarafından  imzalı  olarak  Kuruma  ulaşmasından  sonra  ilan
işlemlerine devam edilir.  Bu durumda Kurum, değerlendirmeleri  ile birlikte gerekli
görülen diğer bilgi ve belgeleri, idarenin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlığa ve
Sayıştay Başkanlığına bildirir.”

MADDE 10 – Aynı  Tebliğin  32.2.1  numaralı  maddesinde  yer  alan  “verilebilmesi”
ibaresinden  sonra  gelmek  üzere  “ile  şikayet  ve  itirazen  şikayet  başvurusunda
bulunulabilmesi”  ibaresi  eklenmiş,  “kayıt  aşamasında  düzenlenen  protokolde
münferiden e-imza kullanmaya yetkili  kılınan kişi”  ibaresi  “kayıtlı  gerçek ve tüzel
kişiler adına yetkili kılınan kişiler” olarak değiştirilmiş, 32.2.2 numaralı maddesinde
yer alan “EKAP üzerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teklif vermeye davet
edilmeyenlerce” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 42.1 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 45.1.13.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Tutanaklar  fiyat  teklifinin  dayanağı  olarak  düzenlenecek  olup,  meslek  mensubu
tarafından  muhafaza  edilecek  ve  fiyat  teklifinin  ekinde  idareye  verilmeyecektir.
Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek
mensubundan istenebilecektir.”  ibaresi  “Tutanaklar  fiyat  teklifinin dayanağı  olarak
düzenlenecek olup,  aşırı  düşük teklif  açıklaması  kapsamında sunulacaktır.”  olarak
değiştirilmiş,  aynı  maddenin  ikinci  fıkrasına  aşağıdaki  cümle  eklenmiş,  aynı
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “fiyat teklifi sunulabilmesi için,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “öncelikle fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki
geçici  vergi  beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması  öngörülen fiyat
teklifi  konusu  mamul/mal/hizmet  miktarının  en  az  1/20’si  kadar  satış  yapılmış
olması,”  ibaresi  eklenmiş,  aynı  maddeye  aşağıdaki  fıkra  eklenmiş,  45.1.13.6
numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “,” olarak değiştirilmiş,
aynı  fıkrada  yer  alan  “malın  ticaretinin  isteklinin  faaliyet  alanında  olması”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve son veya bir önceki  geçici  vergi  beyanname
döneminde  ihale  konusu  işte  kullanılmasını  öngördüğü  fiyat  teklifi  konusu  mal
miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı Tebliğe 45.1.13.14 numaralı maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Mala ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için ayrıca fiyat teklifini veren kişi tarafından
son  veya  bir  önceki  geçici  vergi  beyanname  döneminde  ihale  konusu  işte
kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım
yapılmış olması gerekir.”

“Kurum bu maddede düzenlenen 1/20 oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık



maliyeti ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.”

“Kurum bu maddede düzenlenen 1/20 oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık
maliyeti ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.”

“45.1.13.15. Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb.
yapı  malzemelerinin  idarenin  belirlediği  ocaklardan  temininin  öngörüldüğü  haller
dışında,  bu  Tebliğin  45.1.2  maddesi  gereğince  nakliye  girdilerine  ilişkin  idarece
belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin,
ihale  konusu  işe  özgü  alanlara  ilişkin  açıklamalarını  kamu  kurum  ve  kuruluşları
tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerekmektedir.”

“45.1.13.16. Niteliği  gereği  üretiminden  sonra  belirli  bir  süre  içerisinde  imalata
dönüştürülmesi gereken hazır betona ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
belirlenerek yayımlanmış rayiçler ile açıklama yapılması esastır. İdarece, TS 13515
Standardında belirlenen süreler ile Karayolu Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen azami
hız  sınırları  dikkate  alınarak,  hazır  beton  üretim  tesisi  ile  işin  yapılacağı  yer
arasındaki azami mesafenin tespit edilmesi ve aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama
istenmesine  ilişkin  yazıda  bu  mesafeye  yer  verilmesi  zorunludur.  Fiyat  teklifi  ile
açıklama  yapılması  halinde,  idarece  belirlenen  mesafeden  daha  uzak  mesafe
kullanılamaz.”

“45.1.13.17. Tesis,  makine,  teçhizat  ve  diğer  ekipman  (İş  makinesi)  analiz
girdilerine  ilişkin  açıklamalar;  resmi  rayiçler  veya  isteklinin  kendi  malı  olan  iş
makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilir. Üçüncü kişilerden alınan fiyat
teklifi ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabilir.

İsteklilerin  kendi  malı  olan  iş  makinesinin  satın  alma  bedeli  üzerinden  yapacağı
açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması
zorunludur. Ayrıca, bu açıklamada iş makinesine ilişkin tutar olarak;

a) İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmuş olması
halinde,  amortisman  maliyeti  katsayısı  dışında  kalan  maliyet  katsayıları  (yedek
parça,  tamir-bakım,  sermaye  faizi-sigorta,  nakil-montaj-demontaj)   toplamı  (ilgili
analizde miktar kısmına yazılarak)  ile  resmi rayicin çarpılması  sonucu bulunacak
tutar,

b) İş makinesinin satın alma tarihinden sonra amortisman süresinin dolmamış olması
halinde  ise,  (a)  bendinde  hesaplanan  tutarın  altında  olmamak  koşuluyla,  iş
makinesinin satın alma bedeli ile analiz girdi miktarının çarpılması sonucu bulunacak
tutar,

kullanılabilecektir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 52.1 numaralı maddesinde yer alan “F  =  İş kaleminin
sözleşme birim fiyatı (TL / ….),” ibaresi “F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),”
olarak değiştirilmiş,  aynı  Tebliğe 52.1 numaralı  maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“52.2. 52.1. maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi
analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan
birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde
ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.



Buna göre,  (52.1)  maddesinde yer alan örnekteki  iş  kaleminin hesaplanan revize
birim fiyatının (487,50 TL/m3),

a) İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel
gider dahil) hesaplanan birim fiyatın (örneğin 450 TL/m3) üzerinde olması halinde, iş
kalemine  ait  nihai  revize  birim  fiyat  iş  kaleminin  resmi  analiz  ve  rayiçler  de
kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı olan 450
TL/m3 olarak belirlenecektir. Anılan iş kaleminde sonradan yeni iş artışları olması ve
(52.1)  maddesinde yer  alan formüle  göre  hesaplanan revize  fiyatın  (örneğin 425
TL/m3), iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve
genel  gider  dahil)  hesaplanan  birim  fiyattan  (450  TL/m3)  düşük  olması  halinde,
revize birim fiyat 425 TL/m3 olarak dikkate alınacaktır.

b) İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel
gider dahil)  hesaplanan birim fiyatın  (örneğin 500 TL/m3) altında olması  halinde,
nihai revize birim fiyat 487,50 TL/m3 olarak belirlenecektir.”

MADDE  14  – Aynı  Tebliğin  54.2.  numaralı  maddesinin  (e)  bendinde  yer  alan
“Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu,” ibaresi “Kapasite
raporu,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 69.2 numaralı maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhale  dokümanında  personel  sayısı  ve  işçilik  ücretine  ilişkin  düzenleme  olup
olmadığına, ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı  veya kısmi zamanlı  çalışma
yapılıp  yapılmayacağına  veyahut  işin  m,  km,  m2,  m3,  lt,  ton,  adet  vb.  birimler
üzerinden birim fiyat veya götürü bedel teklif alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihale
konusu hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi ile varsa malzeme ve
makine gibi  diğer  hizmet  girdilerinin  belirtildiği  analizler  ile  bu girdilerin  yaklaşık
maliyet  içindeki  ağırlık  oranlarına  yaklaşık  maliyet  hesap  cetvelinin  ekinde  yer
verilmesi  zorunludur.  Yapılacak analiz  kapsamında,  işçilik  girdisine  yönelik  olarak,
personel sayısı, personel maliyeti ve çalışma süreleri (kısmi/tam zamanlı) bilgilerine
yer verilir.”

MADDE 16 – Aynı  Tebliğin  70.1.2.  numaralı  maddesinde yer alan “ihaleyi  yapan
idarenin  bulunduğu  ilin”  ibaresi  “işin  yapılacağı  yerin  bulunduğu  il  veya  illerden
birinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 78.1 inci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  geçici  23  ve  24  üncü  maddeleri
gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin
karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 78.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“78.1.3. Mahalli  idare  veya  şirketlerinin  bütçelerinden  yapılan  ve  niteliği  gereği
süreklilik  arz  eden park  bahçe bakım ve onarım işi,  çöp  toplama,  cadde,  sokak,
meydan  vb.  temizlik  işleri,  bu  işlerin  karakteristik  edimlerini  içeren  veya  alt
hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim
biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama,
sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum tarafından
belirlenecek diğer işler, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın



personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.”

MADDE  19- Aynı  Tebliğin  78.1.4  numaralı  maddesinde  yer  alan  “hizmet
alımlarında,”  ibaresi  “hizmet  alımları  ile  78.1.1  inci  maddede  belirtilen  koşulları
taşıyan hastane bilgi  yönetim sistemi hizmetleri  ve çağrı  merkezi  hizmetlerinde,”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE  20  – Aynı  Tebliğe  78.1.4  numaralı  maddesinden  sonra  gelmek  üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“78.1.5. İhalelerin  4734  sayılı  Kanunun  62  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (e)
bendine uygunluğunun tespit  edilmesinde;  kısmi  teklif  verilmesine imkan tanınan
ihalelerin  personel  çalıştırılmasına  dayalı  hizmet  alımı  olup  olmadığına  ilişkin
değerlendirme, ilgili kısma ilişkin yaklaşık maliyet de dikkate alınarak her bir kısım
için ayrı ayrı yapılır. Herhangi bir kısmın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
niteliğinde olması halinde, ihale personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak
kabul edilir.”

MADDE  21  – Aynı  Tebliğin  79.2.2.1  inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  yer  alan
“Tutanaklar  fiyat  teklifinin  dayanağı  olarak  düzenlenecek  olup,  meslek  mensubu
tarafından  muhafaza  edilecek  ve  fiyat  teklifinin  ekinde  idareye  verilmeyecektir.
Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek
mensubundan istenebilecektir.”  ibaresi  “Tutanaklar  fiyat  teklifinin dayanağı  olarak
düzenlenecek olup,  aşırı  düşük teklif  açıklaması  kapsamında sunulacaktır.”  olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı  Tebliğin 79.3.4 numaralı  maddesinin  son cümlesinde yer alan
“ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları
Endeksinin yıllık değişim oranı” ibaresi “ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan
Yurtiçi  Üretici  Fiyatları  Endeksi  “On iki  aylık ortalamalara göre değişim oranı  (%)”
tablosundaki oran” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020
olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet
kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
tablosunda  en  son  açıklanmış  olan  2019  yılı  Eylül  ayı  değişim  oranı  (%26,44)
üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644)
159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.”

MADDE  23  – Aynı  Tebliğe  79.3.5  numaralı  maddesinden  sonra  gelmek  üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan
ve birden fazla yılı  kapsayan işlere ilişkin aşırı  düşük teklif  sorgulaması  yazısında
idarece  önemli  bir  bileşen  olarak  belirtilen  ve  istekliler  tarafından  ihale  tarihi
itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi,  araç
muayene işlemleri  gibi  giderler ile  mali  yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin,
sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en
son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre
değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin;
sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir
ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet
kalemi Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
tablosunda  en  son  açıklanmış  olan  2019  yılı  Ekim  ayı  değişim  oranı  (%22,58)
üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258)



150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğe 97/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 97/B
maddesi eklenmiştir.

“97/B - Fiyat Farkına İlişkin Esasların Uygulanması

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer
alan temel  endeksin/fiyatın/sayının tespitinde ihale tarihi  olarak aşağıdaki  tarihler
dikkate alınır:

a) Elektronik eksiltme uygulanan ihalelerde eksiltme tarihi.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen işlerde, ön yeterliğin tespitinden
sonraki teklif tarihi.

c) Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde, son yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih.”

MADDE 25– Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 16 – (1)  Bu maddeyi  yürürlüğe koyan Tebliğin  yürürlüğe girdiği
tarihten önce ilanı  veya yazılı  olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler,  ilanın  veya
duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 4, 7, 10 ve 24 üncü maddeleri ilan veya
duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 5
inci maddesi ise ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonraki tarihlerde yapılan
ihalelerde uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin ekindeki Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 formları ekteki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Tebliğin;

a) 1, 2, 3, 6, 8, 13 ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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