
Geleıı i]vıak 'l'arih ve Saı,ısı 0(ı/l2l2ü2t - "}4()7l0-1j - 0-+ l 01{İldüJ İıJ"lüfu.rruatrna İıişı<ın Değişiklikler

Kamu ihale meızuatında değişiktik yapaı Yönetmelikleı ve Tebliğer 30 Kasım 202l tarihli ve 31675 §aflı Resmi Gazete'do yaymıanfuştır,

Değişiklik Yürürlük/Geçerlik
Tarihi

Ilgili Mevzuat

A - tıı vc du!,rrru tıİihine bıkı|makşum dğşiklitlerin yıyımı tııihinden (30.11.2021) 20 gün §oırı Q0.|2.2o2l) yürİirıüğe girecek

düzcnlender
1 - İhale stirecinde alınan mütelif kararların ilgililere bildirilmesine

ilişkin olarak standaıt formlaıda yer alan başıuru stiırelerinin, bildirim
tarihini izleyen giinden itibaren başlayacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

İlan ve duyuru taı,ihine

bakılmaksızın yayımı
tarihinden 20 gün

sonra (20.12.202l)

İhale Uygulama Yönetmelikleri (Maü, Hizmet,

Yapım, Daırışmanlık, Çerçeve, Elektronik) eki

standaıt formlarda ve İhalelere Yönelik Başwrular
Hakkında Tebliğ ekinde değişiklikler yapılmıştır.

B - Yıyımı (30.11.202l) tarihindcn 20 gİD sonra (20.12.202l) yürürlüğe girecek ve ilan vcyı duyuıı tırülcri diklıtc ılınac.k düzenlcmelcr
2 - Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde aşırı dtlştlk

tekliflere ilişkin maddeler ile bu hususlarıı ilgisi bulunduğu diğer
mevzuatta, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlenüıme işlemleri
yapılmaksıan sonuçlandrnlmasına izin veren düzenlemeler yürü{ükten

kaldırılmıştır. Buna göre, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek
kaydıyla. yaklaşık maliyeti hiarıet aiınrlarında eşik değerin yarısına

kadar, yapıın işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı

düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altındateklif sunan

isteklilerin teklifl erinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi koırusunda

idarelere takdir yetkisi taırınmıştıı,. Yaklaşık maliyeti beliıtilen değerlerin

üzerinde olan ihalelerde ise aşın düşiik teklif açıklaması istenilmesi
zorunlu olmaya devam edecektir.

Ilan ve
(20.|2.202l)
sonrasında

ihalelerde

duyurusu

Ve

olan

lhale Uygulama Yönetmeliklerinin (Mal, Hizrnet,

Yapım) aşırı duşük tekliflere ilişkin maddeleri, bu

Yönetmeliklerin eki tip idari şartnameler ile
Elekn,onik Ihale Uygulaııra Yönetıneliği eki Ek-3'te
yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve

Teklifl erin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde

Uygulanacak Tip İdari Şartnaıııe ve Kamu İhale

Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

3 - Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde
isteklilere ait yükünılülükleıin yeriıre getirilmemesi halinde
gerçekleştiıilecek işlemler ve ilıale komisyonlarının teklif
değerlendirm esiııe ilişkin ü ğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur,.

ilan ve duyurusu
(20.|2.2021,) ve
sonrasında olan
ihalelerde

Ilıale Uygulama Yönetmelikleriırin (Mal, Hizmet,

Yapım) elektı,onik ihalelere ilişkin maddeleri ile
Elektı,ouik İlıale Uygulama Yönehneliği eki Ek-3'te
yer alan Yeterlik Bilgıleri Tablosu Sunulan ve

Teklifl erin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamede değişiklikler
yapılmıştır.


