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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

Bilindiği üzere geriye yönelik verilecek ek fiyat 
farkları ile ilgili olarak 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 22 Ocak 2022 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak Kamu İhalelerinde “Ek Fiyat 
Farkı” verilebilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na geçici 
madde eklenerek yapılan bu düzenleme kapsamında 
ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve 
girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin 
devri için idareye başvuru süreleri dahil ek fiyat 
farkına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve 
usulleri 24.02.2022 tarihli 31760 sayılı Resmî Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ek fiyat farkı ile ilgili söz konusu düzenleme ile 
ilgili hesaplamalar ve ödemeler kamu idarelerince 
henüz tamamlanmadan hükümet tarafından yeni 
bir ek fiyat farkı ile ilgili hazırlanan 4735 Sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Madde 
eklenerek yapılan düzenleme 15 Nisan 2022 tarihli ve 
31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 
Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Esasların Yürürlüğe Konulmasına dair 12/5/2022 
tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/5/2022 
tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Kamu ihaleleri için ikinci bir Ek Fiyat Farkı (Ocak, 
Şubat ve Mart 2022 için) ve Ocak 2022’den başlayıp 
2023 yılı sonuna kadar artırımlı fiyat farkı getiren söz 
konusu düzenlemeye göre;

1. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına 
İlişkin Esaslar,

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına 
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar,

3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale 
Edilen Mal Almalarında Uygulanacak Fiyat Farkına 
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 
Yayımlanmıştır. 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 
Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Esaslara göre yapılan düzenleme çeşitleri şunlardır;

    a) Artırımlı fiyat farkı,
    b) Ek fiyat farkı hesaplanması,
    c) Süre uzatımı verilmesi,
    d) Sözleşmelerin feshi. 

Düzenlememin Kapsam şu şekildedir;

a) 01/04/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’na göre ihale edilmiş olmalı, 

b) Mal ve hizmet alından ile yapım işlerine 
ilişkin olmalı,

c) Türk Lirası üzerinden ihale edilmiş olmalı,

d) 15/4/2022 tarihi itibariyle devam 
ediyor olmalıdır (kabulü/geçici kabulü 
onaylanmamış olan).

 
A) Artırımlı Fiyat Farkı

1. 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu 
tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için 
uygulanır.

2. İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, 
sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı 
artırımlı hesaplanır.

3. İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm 
bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla 
birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat 
farkı hesaplananlarda hesaplanmayan 
kısımlar için de fiyat farkı artırımlı hesaplanır.

 
B) Ek Fiyat Farkı Hesaplanması

1. 01/01/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında 
(bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar 
için ek fiyat farkı hesaplanır.

2. İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı 
hesaplanır.

KAMU İHALELERİNDE YENİ EK FİYAT FARKI GELDİ 
 VE ARTIRIMLI FİYAT FARKI UYGULANMAYA BAŞLANDI
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C) Süre Uzatımı Verilmesi 

1. 01/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna 
göre ihale edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar 
dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden 
imzalanan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam 
eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) 
sözleşmelerde, 

2. 01/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında 
(bu tarihler dâhil) iş programına göre 
gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı 
verilir.

 
D) Sözleşmelerin Feshi

1. 01/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna 
göre ihale edilen, 

2. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 
Türk Lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerden, 

3. 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk 
sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar 
(bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu halinde 
feshedilip tasfiye edilir.

Düzenlemeye göre kapsam dışı bırakılan işler 
şunlardır;

a) Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında 
öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet 
almalarına ilişkin imzalanan sözleşmelerde/
protokollerde, 

b)  4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre 
yapılan alımlara ilişkin (Doğrudan temin) 
sözleşmelerde bu Esaslar uygulanmaz.

 
1. Artırımlı Fiyat Farkı Uygulaması;

1.1. İhale Dokümanında Fiyat Farkı 
Hesaplanmasına İlişkin Hüküm Bulunan 
Sözleşmeler

a) YAPIM İŞLERİNDE, 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri 
arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen 
kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat 
Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesindeki 
formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 
olarak uygulanır.

b) HİZMET ALIMLARINDA, 1/1/2022-
31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler 
dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı 
hesaplanmasında Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 
inci maddesindeki formülde yer alan B katsayısı 
0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır.

c) MAL ALIMLARINDA, 1/1/2022-31/12/2023 
tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) teslim edilen 
kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat 
Farkına İlişkin Esaslara göre hesaplanan fiyat farkı 
tutarı yüzde 10 oranında artırılarak verilir.

2. İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanmasına 
İlişkin Hüküm Bulunmayan Sözleşmeler İle 
Hüküm Bulunmakla Birlikte Sadece Girdilerin Bir 
Kısmı İçin Fiyat Farkı Hesaplanan Sözleşmeler

a) 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler 
dâhil) gerçekleştirilen işler için TÜİK Yurt içi üretici 
fiyat endeksindeki değişimin %25’i oranında, 

b) 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler 
dâhil) gerçekleştirilen işler için TÜİK Yurt içi üretici 

fiyat endeksindeki değişimin %15’i oranında fiyat 
farkı verilecektir.  

c) Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan 
işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden, Fiyat Farkına 
İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı 
hesaplanan ve sözleşmesinde belirtilen sabit 
katsayıyı; sözleşmesinde herhangi bir belirleme 
yapılmayan işlerde ise haftalık çalışma saatinin 
tamamı idarede kullanılan işçiliklerin yaklaşık 
maliyetteki kâr ve genel gider hariç tutarının, kâr 
ve genel gider hariç yaklaşık maliyet tutarı dikkate 
alınarak fiyat farkı hesaplaması yapılır. 

d) 31/12/2021 tarihinden önce ihale edilen 
ve sigorta poliçe başlangıç tarihi 1/2/2022 
tarihinden sonra (bu tarih dâhil) olan sigorta 
sözleşmelerinin Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife 
Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 
12 nci maddesi uyarınca kurulan riskli sigortalılar 
havuzu kapsamındaki poliçe primleri yüzde 20 
oranında artırılarak ödenir. Bu fıkra kapsamındaki 
poliçelerin 31/12/2023 tarihinden sonraki kısımları 
için artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

1.3. Artırımlı Fiyat Farkı Hesabına İlişkin 
Uygulama Esasları

a) Bu Esaslar kapsamında artırımlı fiyat farkı 
hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye 
yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. 
Ancak Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce 
düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı 
fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin 
idareye 30 gün içinde yazılı olarak başvurması 
gerekmektedir. 

b) Bu kapsamda Esaslarda yer verilen koşulları 
sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı 
verilmesi zorunludur.

 c) 01/1/2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi 
sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme 
cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde 
artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

d) Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında 
bulunmayan araştırma ve geliştirme, piyasa 
araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, 
organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, 
fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar gibi nitelikleri 
itibarıyla kısa süreli hizmetler ile sigorta (6 ncı 
maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sigorta 
hizmeti alınılan hariç), muhasebe ve 4734 
sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan 
danışmanlık hizmetlerinden mali ve hukuki 
nitelikteki hizmet almalarında artırımlı fiyat farkı 
hesaplanmaz.

e) İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim 
tarihi arasındaki süre 60 gün ve altında olan mal 
almaları (kısmi teslim yapılan mal almalarında 
bu sürede teslim edilen kısımlar için) ile 
ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve 
sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri almalarında 
artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

f) Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin olarak bu 
bölümde hüküm bulunmayan hallerde Fiyat 
Farkına İlişkin Esaslar uygulanır.
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2. Ek Fiyat Farkı Hesaplanması 
2.1.Yapım İşlerinde Ek Fiyat Farkı Hesaplanması

a) İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde; 
0,56 sabit katsayısı,

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesabında 
kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin 
temsil katsayıları ile endeksler belirlenmeksizin 
TÜİK tarafından yayımlanan “Yİ-ÜFE Genel” 
endeksi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen sözleşmelerde; 0,41 sabit katsayısı,

c) İhale dokümanında fiyat farkı hesabında 
kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin 
temsil katsayıları ile endeksler belirlenerek 
TÜİK tarafından yayımlanan “Yİ-ÜFE” alt 
endekslerine göre fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen sözleşmelerde; 0,33 sabit katsayısı 
ek fiyat farkı hesaplamalarında kullanılır.

 
2.2.Hizmet Alımlarında Ek Fiyat Farkı 

Hesaplanması

a) İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde; 
0,56 sabit katsayısı,

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesabında 
kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin 
temsil katsayıları ile endeksler belirlenmeksizin 
TÜİK tarafından yayımlanan “Yİ-ÜFE Genel” 
endeksi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen sözleşmelerde; 0,41 sabit katsayısı,

c) İhale dokümanında fiyat farkı hesabında 
kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin 
temsil katsayıları ile endeksler belirlenerek 

TÜİK tarafından yayımlanan “Yİ-ÜFE” alt 
endekslerine göre fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen sözleşmelerde; 0,33 sabit katsayısı,

d) İhale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin 
Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı 
hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde; 0,56 
sabit katsayısı, ek fiyat farkı hesaplamalarında 
kullanılır.

 
3. Mal Alımlarında Ek Fiyat Farkı Hesaplanması

a) İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim 
tarihi arasındaki süre 30 gün ve altında olan mal 
alımlarında (kısmi teslim yapılan mal alımlarında 
bu sürede teslim edilen kısımlar için) fiyat farkı 
hesaplanmaz.

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve 
sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında fiyat 
farkı hesaplanmaz.

c) 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 7 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ek fiyat 
farkı verilen sözleşmeler için bu Esaslara göre ek 
fiyat farkı hesaplanmaz.

d) İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde; 
0,56 sabit katsayısı,

e) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı 
düzenlenen sözleşmelerde; 0,33 sabit katsayısı, 
ek fiyat farkı hesaplamalarında kullanılır.
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2.4. Ek Fiyat Farkına İlişkin Uygulama Esasları

a) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için 
yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazıh 
olarak başvurması gerekmekte olup, başvuru 
üzerine Esaslarda yer verilen koşullan sağlayan 
sözleşmelerde ek fiyat farkı verilmesi zorunludur.

b) Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının eksi (-) 
çıkması durumunda hakedişten kesinti yapılmaz.

c) Ek fiyat farkı hesaplanması, bu Esasların artırımlı 
fiyat farkına ilişkin hükümlerinin uygulanmasını 
engellemez.

d) Birim fiyatlı yapım işlerinde ihzar edilen 
malzeme için, ihzaratın yapıldığı ay uygulama 
ayı kabul edilerek işlem yapılır.

e) Ek fiyat farkı hesaplamalarında 1/1/2022 ile 
31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
sözleşmelerin gerçekleştirilen kısımlarının iş veya 
teslim programına uygun olması şartı aranmaz.

f) 1/1/2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi 
sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme 
cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde 
ek fiyat farkı hesaplanmaz.

g) Yapım işleri ile hizmet alımlarında 4735 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen 
mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya 
sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan 
nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye 
süre uzatımı verilmiş olması halinde, iş 
kalemleri ya da gruplarının iş programına 
uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine 
bakılmaksızın 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri 
arasında (bu tarihler dâhil) yapılan imalat ve 
işlere ek fiyat farkı hesaplanır. Mal alımlarında 
4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 
belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi 
üzerine veya idareden kaynaklanan nedenlerle 
yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması 
halinde, uzatılan sürede yeni teslim programına 
uygun teslimat 
yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın 1/1/2022 ile 
31/3/2022 tarihleri arasında 
(bu tarihler dâhil) teslim 
edilen mallara ek fiyat farkı 
hesaplanır.

h) Avans ödenen yapım 

ve hizmet işlerinde, 
hakedişten mahsup 
edilen avans tutarı, 
formüldeki (An) tutarından 
düşüldükten sonra ek 
fiyat farkı hesaplanır. 
Avans ödenen mal 
almalarında ise, avans 
tutarı ödeme tutarından 
düşüldükten sonra kalan 
miktar için ek fiyat farkı 
hesaplanır. 

i) Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak 
ödenecek tutarlar ek fiyat farkı olup yüklenici 
ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini 
değiştirmez.

j) Karma sözleşmelerde, işin anahtar teslimi götürü 
bedel ve birim fiyatlı bölümleri için ayrı ayrı ek 
fiyat farkı hesaplanır. 

3. Süre Uzatımına İlişkin Uygulama Esasları

a) Süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin 
13.05.2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 
idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. 
İdare tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu 
hakkında 10 gün içerisinde karar verilir. 
Yüklenicinin başvuruda bulunması, sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

b) Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu 
hususun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 
7 gün içinde revize iş programı yüklenici 
tarafından düzenlenerek idarenin onayına 
sunulur. Onaylanan revize iş programına 
göre işe devam edilir ve bu işlerde 31/3/2022 
tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına 
ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate 
alınarak, ikinci bölümdeki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla, ilgili sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya 
duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat 
Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

c) Uzatılacak süre, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri 
arasındaki (bu tarihler dâhil) iş programına göre; 
gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler 
arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle 
tespit edilir.

d) 1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren 
ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde bu 
Esaslar kapsamında süre uzatımı verilemez.

 e) Bu madde kapsamında süre uzatımı verilmesi 
halinde, uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar 
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4. Sözleşmenin Feshine İlişkin Uygulama Esasları

a) Bu Esaslara göre sözleşmenin feshedilerek 
tasfiye edilebilmesi için yüklenicinin 13.05.2022 
tarihinten itibaren 30 gün içerisinde idareye 
yazılı olarak başvuruda bulunması zorunludur. 
Ancak 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci 
maddesine göre devredilen sözleşmeler için 
gerçekleşme oranı hangi seviyede olursa 
olsun bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda 
bulunulamaz. Yüklenicinin fesih başvurusunda 
bulunması, sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

b) Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde, 
sözleşmenin gerçekleşme oranının 15/4/2022 
tarihi itibarıyla ilk sözleşme bedelinin 
yüzde 15’ini geçip geçmediği tespit edilir. 
Gerçekleşme oranının tespitinde bu tarihe 
kadar gerçekleştirilen imalatlara/işlere/
teslimatlara ilişkin onaylanan hakedişlerin 
ilk sözleşme bedeline oranı dikkate alınır. 
Onaylanan hakedişten; yapım işleri ile hizmet 
alımları için hakediş raporunun yüklenici veya 
vekili tarafından imzalanıp idareye verilmesini 
müteakip yetkili makamlar tarafından 
varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 
imzalanması, mal alımları için ise kabule/kısmi 
kabule ilişkin belgenin yetkili makam tarafından 
onaylanması anlaşılır. Gerçekleşme oranının 
yüzde 15’i geçtiğinin tespit edilmesi halinde 
başvuru reddedilir. Kesin hesap sonucunda 
tespit edilen gerçekleşme oram bu maddenin 
uygulanmasında dikkate alınmaz.

c) Gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin 
yüzde 15’inin (bu oran dâhil) altında olduğu 
anlaşılan sözleşmeler hakkında fesih ve tasfiye 
kararı alınır. Bu durumda;

]Yapım işlerinde, yüklenici tarafından 
yapılmış imalatlar için, tasfiye onay tarihi 
geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici 
kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım 
sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri 
verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan 
hükümlerle Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 
ilgili hükümleri, normal şekilde bitirilmiş 
işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak 
işin yapılmış kısmının son hakedişindeki 
veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş 
raporundaki tutarına göre hesaplanacak 
kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye 
protokolünün imzalanmasından sonra 
yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan 
kısmının geri verilmesi ise Şartnamenin 45 
inci maddesinde yer alan esaslara göre yapılır.

] Hizmet alımlarında, yüklenici tarafından 
yapılmış iş kısımları için, tasfiye onay tarihi 
ön kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, 
ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki 
süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, 
kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında 
sözleşmesinde bulunan hükümlerle Hizmet 
İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri, 

normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu 
gibi aynen uygulanır. Ancak yapılan iş 
için bir garanti süresi öngörülmüş ise 
işin yapılmış kısmının son hakedişindeki 
miktarına göre hesaplanacak kesin teminat 
miktarından fazlası, tasfiye protokolünün 
imzalanmasından sonra yükleniciye geri 
verilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi 
ise Şartnamenin 51 inci maddesinde yer alan 
esaslara göre yapılır.

] Mal alımlarında, yüklenici tarafından teslim 
edilen kısımlar için tasfiye onay tarihi geçici 
kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, geçici 
kabul, garanti süresi ve bu süredeki bakım/
garanti sorumluluğu, kabul ve teminatın 
geri verilmesi hakkında sözleşmesinde 
bulunan hükümler, normal şekilde yapılmış 
alımlarda olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak 
garanti süresi öngörülmüş ise sözleşmenin 
teslim edilmiş kısmının son hakedişindeki 
veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş 
raporundaki tutarına göre hesaplanacak 
kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye 
protokolünün imzalanmasından sonra 
yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan 
kısmının geri verilmesi ise sözleşmesinde 
bulunan hükümlere göre yapılır.

d) Feshedilen sözleşmelerde;

] Fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar 
uygulanmaz.

] Düzenlenecek fesihnamelerden damga 
vergisi alınmaz.

] Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı 
hesaplanmaz.

] Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği 
ile yapı güvenliğine yönelik idarece uygun 
görülecek tedbirlerin alınması şarttır.

] Fesih tarihine kadar gerçekleştirilen 
imalatlar dışında idareden herhangi bir 
mali hak talebinde bulunulamaz. Ancak 
gerçekleştirilen kısma ilişkin olarak ilgili 
mevzuatına göre iş deneyim belgesi 
düzenlenebilir.

] 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) 
fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil 
edilen bedel iade edilmez.

e) Sözleşmenin feshine ilişkin başvuru yapılmış 
olması halinde artırımlı fiyat farkı ve/veya 
ek fiyat farkına ilişkin işlemler fesih işlemleri 
sonuçlandırılıncaya kadar durdurulur. Ancak 
sözleşmenin feshinden önce yükleniciye bu 
Esaslara göre artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat 
farkı verilmiş olması halinde, ödenen tutar iade 
edilmedikçe fesih işlemleri sonuçlandırılmaz.

f) Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal 
ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça 
yeniden ihale edilemez.
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5. İstisna ve Kapsam Dışı Alımlara İlişkin 
Hükümler

a) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu 
Kanundan istisna edilen (3 üncü maddesindeki 
istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım 
işlerine ilişkin imzalanan ve 2 nci maddede 
belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, 
bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
120 gün içinde bu Esaslara uygun olarak ilgili 
mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla;

b) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, 
bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan ve 
birbirlerinden yapacakları almalara ilişkin özel 
hükümler içeren istisnalara göre imzalanan 
sözleşme veya sözleşme hükmündeki 
protokoller için tarafların karşılıklı olarak 
anlaşmaları kaydıyla bu Esaslara uygun 
olarak artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı 
verilebilir. Bu fıkra kapsamında artırımlı fiyat 
farkı ve/veya ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için 
yüklenici konumundaki idarenin bu Esasların 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içerisinde alımı yapan idareye yazılı olarak 
başvurması gerekmektedir.

c) Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı, mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri sözleşmelerinde 
hesaplanabilir. Bu kapsamda hesaplanan 
artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarı, bu 
Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı ve/
veya ek fiyat farkı tutarını aşamaz.

d) Sözleşmelerin feshedilmesi halinde, sözleşme 
konusu mal ve hizmet alımları ile yapım 
işlerinin yeniden ihale edilebilmesi için Hazine 
ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü aranmaz.

 e) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 
4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine 
göre idareler adına gerçekleştirdiği almalarda 
artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanmaz. 
Genel Müdürlükçe aynı düzenlemelere göre, 
idarelerin ihtiyaçlarını belirli süreler içinde 
karşılamak amacıyla ve birim fiyatlardan oransal 
indirim yapılmak suretiyle ihale edilen mal 
almalarına ilişkin toplam tutarı bulunmayan 
sözleşmeler, ayrıca bir düzenleme yapılmasına 
gerek kalmaksızın bu Esaslara uygun olarak 
yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip 
tasfiye edilebilir. Bu sözleşmelerin gerçekleşme 
oranının yüzde 15’i geçip geçmediği, 
sözleşmenin gerçekleştirilen kısmına ilişkin 
sürenin toplam sözleşme süresine oranlanması 
suretiyle bulunur. Ancak, fesih başvurusunda 
bulunulan sözleşmelerde, yüklenicinin yeni 
yapılacak ihale sonuçlandırılıncaya kadar 
mevcut sözleşmeye devam edeceğine dair 
yazılı bir beyanda bulunması halinde fesih 
işlemleri yeni sözleşmenin imzalanmasıyla 
tamamlanır.

f) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu 
kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu mal 
ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 
2 nci maddede belirtilen şartları sağlayan 
sözleşmeler için, bu Esaslara uygun olarak ilgili 
mevzuatında düzenleme yapılabilir.

6. Tereddütlerin Giderilmesi

a) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek 

tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu 
yetkili olup tereddüt duyulan hususlara ilişkin 
olarak idareler tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili 
olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı 
birlik, müessese ve işletmeler tarafından İçişleri 
Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, 
müessese ve işletmeler tarafından ise Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla, 
bakanlığın varsa konu hakkındaki görüşü ile 
birlikte Kamu ihale Kurumuna başvuruda 
bulunulur. 

b) Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan 
hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle 
sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır, idarece 
yapılan değerlendirme sonucunda gerekli 
görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre 
Kamu İhale Kurumuna gönderilir.

 
I. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

a) 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “60 
gün” ibaresi “120 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

 

b) Aynı Esasların 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir; “(4) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 
idarelerin, söz konusu Kanun ile diğer kanunlarda 
yer alan ve birbirlerinden yapacakları alımlara 
ilişkin özel hükümler içeren istisnalara göre 
imzaladıkları sözleşme veya sözleşme 
hükmündeki protokoller için tarafların karşılıklı 
olarak anlaşmaları kaydıyla bu Esaslara uygun 
olarak ek fiyat farkı verilebilir. Bu fıkra kapsamında 
ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici 
konumundaki idarenin, bu fıkranın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde alımı 
yapan idareye yazılı olarak başvurması gereklidir.”

 
II. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale 

Edilen Mal Almalarında Uygulanacak Fiyat 
Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Esaslar
27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Mal Alımlarında 
Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir;

a) “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, söz 
konusu Kanundan istisna olan ve birinci fıkrada 
sayılan mal alımlarının ihale dokümanlarında 
bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık 
bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar 
uygulanabilir.

b) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
çerçevesinde doğrudan temin usulüyle 
yapılan birinci fıkra kapsamındaki mal alım 
sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde 
hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması 
halinde bu Esaslar uygulanabilir.”


