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SİMDATA BÜLTEN 

 

 

1. Kamu İhale Kurumu tarafından 31.01.2021 tarihinde gönderilen yazı ile; kamu ihale mevzuatı 

kapsamında ihale yapmakta olan bütün idarelere, 2022 yılı içerisinde E-ihalelerin tüm ihaleler 

açısından, zorunlu hale getirilmeyi hedeflendiği bildirilmiştir.  

 

 

2. Kamu İhale Kurumu Doğrudan Temin işlemlerinin EKAP Üzerinden Duyurulabileceği yönünde 

düzenleme yaptı.  

 

Buna göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan 

teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alım öncesi EKAP üzerinden 

duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alınmıştır.  Kamu ihale 

Kurumu bu işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili “Doğrudan Temin Kılavuzu” yayımlamıştır.  

 

Bu kapsamda; doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa 

alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle 

aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmış ve Doğrudan Temin Arama Sayfası ekap.kik.gov.tr 

adresinde “İhale İşlemleri” menüsü altında erişime açılmıştır. Geliştirme ile alımlara duyuru imkânı 

getirilmesinin yanı sıra, alıma ilişkin bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin 

gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir. 

 

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde olup söz konusu 

alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebilecektir.  
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3. Kamu İhale Kurumu tarafından akaryakıtta “Eşel Mobil Sisteme” bağlı fiyat farkı hesaplaması 

hakkında duyuru yayımlamıştır.  

 
Buna göre;  

 

20.02.2019 tarihli 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararı ile hizmet alımı ve yapım işi sözleşmelerinde, 

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine 

uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının anılan 

Kararda belirtilen kurallara göre yapılmasına ve Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine 

göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak kesilmesine; hesaplama neticesinde artı değer 

bulunması halinde herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.  

 

Söz konusu kararın uygulanması ile ilgili tereddütler olduğu görülmekte olup konuya ilişkin 

açıklama yapılması gerekli görülmüştür.  

 

Bu çerçevede yapılan açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/IhaleGovTr/Akaryakitta_Esel_Mobil_Sisteme_Bagli_Fiyat_Farki

_Hesaplamasi_Hakkinda_Duyuru.pdf 

 

 

Arz Ederiz 

             17.02.2022  
 

            Simdata Danışmanlık  
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