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Kamu İhale Mevzuatına İlişkin Değişiklikler 
 

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğler 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Değişiklik Yürürlük/Geçerlik 

Tarihi 

İlgili Mevzuat 

A - İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın değişikliklerin yayımı tarihinden (30.11.2021) 20 gün sonra (20.12.2021) yürürlüğe girecek 

düzenlemeler 

1 - İhale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine 

ilişkin olarak standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin, bildirim 

tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 

İlan ve duyuru tarihine 

bakılmaksızın yayımı 

tarihinden 20 gün 

sonra (20.12.2021) 

İhale Uygulama Yönetmelikleri (Mal, Hizmet, 

Yapım, Danışmanlık, Çerçeve, Elektronik) eki 

standart formlarda ve İhalelere Yönelik Başvurular 

Hakkında Tebliğ ekinde değişiklikler yapılmıştır. 

B – Yayımı (30.11.2021) tarihinden 20 gün sonra (20.12.2021) yürürlüğe girecek ve ilan veya duyuru tarihleri dikkate alınacak düzenlemeler 

2 - Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük 

tekliflere ilişkin maddeler ile bu hususların ilgisi bulunduğu diğer 

mevzuatta, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri 

yapılmaksızın sonuçlandırılmasına izin veren düzenlemeler yürürlükten 

kaldırılmıştır. Buna göre,  ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek 

kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına 

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

düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan 

isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi konusunda 

idarelere takdir yetkisi tanınmıştır. Yaklaşık maliyeti belirtilen değerlerin 

üzerinde olan ihalelerde ise aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi 

zorunlu olmaya devam edecektir.  

İlan ve duyurusu 

(20.12.2021) ve 

sonrasında olan 

ihalelerde 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin (Mal, Hizmet, 

Yapım) aşırı düşük tekliflere ilişkin maddeleri, bu 

Yönetmeliklerin eki tip idari şartnameler ile 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği eki Ek-3’te 

yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve 

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde 

Uygulanacak Tip İdari Şartname ve Kamu İhale 

Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.  

3 – Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde 

isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif 

değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur.  

İlan ve duyurusu 

(20.12.2021) ve 

sonrasında olan 

ihalelerde 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin (Mal, Hizmet, 

Yapım) elektronik ihalelere ilişkin maddeleri ile 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği eki Ek-3’te 

yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve 

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde 

Uygulanacak Tip İdari Şartnamede değişiklikler 

yapılmıştır. 

 


