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AKADEMİ KAMU İHALE DANIŞMANLIĞI
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M e h m e t  ATA S E V E R  
B ü r o k r a t / K İ K  E s k i  Ü y e s i / A k a d e m i s y e n 

M h a t a s e v e r @ g m a i l . c o m 
M e h m e t a t a s e v e r . o r g

KAMU İHALELERİNE  
FİYAT FARKI GELİYOR     

 Kamu ihalelerinde; özellikle son 
aylardaki fiyat artışlarından kaynak-
lanan, yüklenici firmaların maliyet 
artışlarını karşılayacak düzenlemeler 
yapılıyor. Bu hususta atılacak adımları 
iki bölümde değerlendirmek gerekiyor.  
Bunlardan birincisi geriye yönelik yani 
ihale ilanı yapılmış veya sözleşmeye 
bağlanmış ihalelere verilecek -ilave- 
fiyat farkları, ikincisi ise ileriye yönelik 
yani yeni yapılacak ihalelere verilecek 
fiyat farklarıdır. 

              
Geriye yönelik verilecek -ilave- fi-

yat farkları ile ilgili kanuni düzenleme 
yapılması gerekir. Bunun için yeni 
yılda TBMM tarafından ele alınacak 
kanunların başında ilanı yapılmış veya 
sözleşmeye bağlanmış kamu ihalele-
rine yönelik -ilave- fiyat farkı düzen-
lemesinin geleceği ve bu konuda ilgili 
kurumların taslak kanun çalışmalarını 
yaptığı ifade ediliyor. Bu çalışma ile il-
gili en çok merak edilen husus yapıla-
cak -ilave- fiyat farkı düzenlemelerinin 
kapsamıdır. Söz konusu düzenleme 
sadece inşaat sektörünü mü kapsaya-
cak yoksa diğer sektörlerde kapsamda 
olacak mı? 

Kamu ihalelerinde fiyat farkı ile ilgili ikinci çalışmayı Kamu İhale 
Kurumu yürütüyor. Bu husus ile ilgili Kamu İhale Kurumu taslak 
çalışmayı yayınladı ve görüşe açtı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 
yayımlanacak söz konusu taslağı incelediğimizde genel hatlarıyla 
aşağıdaki yeniliklerin getirildiğini görüyoruz;

 

1. Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları 
dışında sözleşmesi bir yılı aşan diğer mal alımlarında bir yıllık 
sözleşme süresini aşan dönem için sözleşmesinde belirtil-
mek kaydıyla fiyat farkı hesaplanabilecektir.

2. Fiyat farkı hesaplamalarında Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) 
kullanılacaktır.

3. Hizmet alım ihaleler ile yapım işlerinde fiyat farkı hesaplama-
larında kullanılan endekslerde değişikler yapılacaktır. Yapım 
işlerinde genel endekste fiyat farkı verilmesi uygulaması 
kaldırılıyor. İdareler katsayı ve alt endeks belirlemek zorunda 
olacaklar. 

 

4. Sözleşme süresi bir yılı aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesap-
lanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. 

 

5. Kamu İhale Kurumu tarafından taslağı yayımlanan söz ko-
nusu çalışmalar ile ilgili değişikler; ilanı veya duyurusu taslak 
çalışması yapılan bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra yapılacak ihalelerde uygulanacaktır. 
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