Telefon : (212) 244 84 94
Faks
: (212) 244 85 95
Adres: İnönü Cad. Dilaram Apt.
No: 19/11 Taksim 34437 İstanbul
E-Posta: guzeldere@guzeldere-law.com
Web : www.guzeldere-law.com

30 Kasım 2016
KAMU İHALELERİNDE TÜRK LİRASI ZORUNLULUĞU
Dolar’ın 3.44 Türk Lirası’na çıkması üzerine Başbakan Binali Yıldırım, 25 Kasım 2016
tarihinde yaptığı açıklamada vatandaşların Türk Lirası’nı kullanmalarını teşvik ederek
Devlet’in yeni sözleşmeleri Türk Lirası ile yapacağını belirtmiştir. Başbakan Yıldırım’ın
bu açıklamasının yasal düzlemdeki ilk yansımalarını 29 Kasım 2016 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bazı mevzuat değişiklikleri ile görmekteyiz.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği olmak üzere Kamu İhale Mevzuatı’nı ilgilendiren altı
yönetmelik ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan yabancı para cinsinden teklif
verilemeyeceğine veya teminat mektubu sunulamayacağına ilişkin değişiklikler bu
hususu teyit eder niteliktedir.
Değişiklik öncesinde mal alımı ihaleleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki
hizmet alımı ihaleleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri ile yapım işleri ihalelerinde
idareye yabancı para birimi üzerinden teklif sunulup idare ile yine yabancı para birimi
üzerinden sözleşme yapılabiliyordu. Ancak ilgili değişiklikler neticesinde, 29 Kasım
2016 itibariyle söz konusu ihalelerde ödemeye, teklif sunmaya veya teminat vermeye
esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
Kamu İhale Mevzuatı kapsamında yürürlükte bulunan tüm mal ve hizmet alım
yönetmeliklerinde yapılan önemli ortak değişiklikleri özetlemek gerekirse:


Tüm yönetmeliklerde yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek
durumlarda, ilk ilan veya davet tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB
çapraz kuru üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine
çevrilme imkanı artık yabancı para birimi cinsinden teklif vermenin mümkün
olmayacağı gözetilerek yürürlükten kaldırılmıştır;



Tüm yönetmeliklerde yapılan değişikliğe göre yabancı para birimi üzerinden teklif
verilmesi artık mümkün olamayacağından teminat mektupları da Türk Lirası
cinsinden verilmek durumunda kalacaktır; ve



İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarının Türk Lirası olarak
verileceğine ve sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacağına
ilişkin düzenleme tüm yönetmeliklere eklenmiştir.

İlgili yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin her birine eklenen
geçici maddeler uyarınca 29 Kasım 2016 tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan
ihalelerin, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine
göre sonuçlandırılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, değişiklik öncesinde teklif
alınmış olan ihaleler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle, Kamu İhale
Kurumu, 30 Kasım 2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde zeyilname yapılması
için yeterli süre bulunuyorsa zeyilname yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi
gerektiğini, zeyilname yapılması için yeterli süre bulunmayan ihalelerin ise iptal
edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
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