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Sabit sözleşme fiyatlarıyla yıllara sâri kamu inşaatlarının ihale edilip tamamlanması 

enflasyonist ortamda müşkülat arz etmektedir. Bu nedenle sözleşme türlerine göre fiyat farkı 

verilebilmesine ve bu konuda yeni fiyat farkı kararnameleri hazırlanabilmesine imkân 

sağlanmaktadır. Aksi bir düşüncenin idare lehine sebepsiz zenginleşmeye zemin hazırlayacağı 

ve bir takım hak mağduriyetlerini gündeme taşıyacağı aşikârdır.  

Fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi 

üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bununla beraber işin başında sözleşmelerde yer alan fiyat 

farkına esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı ilkesi 

benimsenmiştir.  

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esaslar uyarınca 

ilanı veya duyurusu 28 Mart 2022 ve sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde geçerli olmak üzere 

yapım işlerinde sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı 

hesaplanması zorunluluğu getirilmiştir. İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine 

ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının 

ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Akaryakıt 

girdisinin fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır ve 

sözleşme imzalandıktan sonra ÖTV değişikliği yapıldığı takdirde bu değişimin ayrıca 

hesaplanmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, idarelerce ihale 

dokümanında girdilerin ağırlık katsayıları ve kullanılacak alt endeksler belirlenmeyerek, 

sadece ilgili TÜİK genel endeksi üzerinden fiyat farkı verilmesi mümkün olmayacaktır. 

Öte yandan sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı 

hesabında, süre bitim tarihinde uygulanmakta olan “Pn” değeri ile cezalı çalışılan süredeki “Pn” 

değerinden düşük olanın esas alınmasına ilişkin hükümde değişikliğe gidilerek 



karşılaştırmanın her bir endeks üzerinden yapılması ve “Pn” değerinin düşük olan 

endeksler kullanılarak hesaplanması kuralı getirilmiştir.1 

Öte yandan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5’inci 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 

4735 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 

devam eden veya 22 Ocak 2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici 

kabulü yapılan ve Esaslarda belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk 

Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar 

için ek fiyat farkı hesaplanacaktır. 

4734 sayılı Kanuna göre 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 

tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası 

üzerinden yapılan sözleşmeler, yüklenicinin 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin başvuru tarihinden sonraki 30 gün içinde 

vereceği onay üzerine devredilebilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1 Aralık 2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna 

göre ihalesi yapılan (3’üncü maddesindeki istisnalar dâhil), 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 

devam eden ve Türk Lirası üzerinden imzalanan yapım işi sözleşmelerinde, 2021 yılının ikinci 

6 ayında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir. 

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3’üncü 

maddesindeki istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için 

ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, Esaslarda belirtilen sınırlar çerçevesinde 

2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek ve bu 

sözleşmeler devredilebilecektir. 

4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu mal 

ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme 

yapılması kaydıyla, 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı 

hesaplanabilecektir. 

1- Geçici 5. madde gereğince ek fiyat farkı ödeme şartları nedir? 

Öncelikle söz konusu iş, 4734 sayılı Kanun ile yapılmış bir ihaleye ve 4735 sayılı Kanun 

kapsamında imzalanan bir sözleşmeye dayanmalıdır. Bu iş, 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam 

eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü 
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yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan 

sözleşmelere ilişkin olmalıdır. Son olarak da 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu 

tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına 

ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ödenir. Dolayısıyla idarelerin ek fiyat 

farkı verilmemesi yönünde takdir yetkisi bulunmamaktadır.  

2- Ek fiyat farkına ilişkin uygulama esasları 

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. Hesaplama 

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

kapsamdaki işlerde, varsa ihale dokümanındaki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasına 

devam olunur. Dolayısıyla ek fiyat farkı hesaplanması, ihale dokümanındaki fiyat farkına 

ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez. 

Bununla beraber birim fiyatlı yapım işlerinde ihzar edilen malzeme için, ihzaratm 

yapıldığı ay uygulama ayı kabul edilerek işlem yapılır. Ek fiyat farkı hesaplamalarında 1/7/2021 

ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) sözleşmelerin gerçekleştirilen kısımlarının 

iş veya teslim programına uygun olması şartı aranmaz. Fiilen gerçekleştirilmiş olması 

yeterlidir. 

Öte yandan iş veya teslim süresi 1/7/2021 tarihinden önce sona eren, ancak bu tarihten 

soma gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, ek fiyat farkı hesaplanmaz. 

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 

1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılan imalat ve işlere ek fiyat 

farkı hesaplanır. 

Yapım işlerinde kullanılmak üzere ihalesi ayrıca yapılan ve sözleşmeye konu malın 

üretimine sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra idarece verilecek yazılı talimat üzerine 

başlanacağına dair ihale dokümanında açık hüküm bulunan mal alımı kapsamındaki 

sözleşmelerde ek fiyat farkı, malın tesliminden önce hesaplanmaz. 

Avans ödenen yapım ve hizmet işlerinde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, 

formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra ek fiyat farkı hesaplanır. Avans ödenen mal 

alımlarmda ise, avans tutarı ödeme tutarından düşüldükten sonra kalan miktar için ek fiyat farkı 

hesaplanır. 



Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek tutarlar ek fiyat farkı olup, 

yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez. Karma sözleşmelerde, 

işin anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyatlı bölümleri için ayrı ayrı ek fiyat farkı hesaplanır. 

3- Yapım işlerinde ek fiyat farkı hesabı 

Yapım işlerinde, ek fiyat farkının hesaplanmasında; 

a- ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde: 

Pn= Gn/Go olmak üzere, 

Fe = An x E x (Pn -1) formülü, 

b- İhale dokümanında fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına 

ilişkin temsil katsayıları ile endeksler belirlenmeksizin Türkiye istatistik Kurumu tarafından 

yayımlanan “YÎ-ÜFE Genel” endeksi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen 

sözleşmelerde; 

Pn= Gn/Go olmak üzere, 

Fe = An x E x (Pn -1) formülü, 

c-İhale dokümanında fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına 

ilişkin temsil katsayıları ile endeksler belirlenerek Türkiye istatistik Kurumu tarafından 

yayımlanan “Yİ-ÜFE” alt endekslerine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen 

sözleşmelerde, sözleşmede yer alan temsil katsayıları ve endeksler esas alınarak: 

Pn=a(İn/İo) + b1(Çn/Ço) + b2(Dn/Do) + b3,1(AYn/AYo) + b3,2(Yn/Yo) + b4(Kn/Ko) 

+ b5(Gn/Go) + c(Mn/Mo) 

olmak üzere, 

Fe = An x E x (Pn -1) formülü kullanılır. 

Yapım işlerinde ek fiyat farkı hesabındaki yukardaki formülde yer alan; 

Fe: Ek fiyat farkı tutarını, 

E: Yukarıda (a) bendindeki sözleşmeler için 0,56; (b) bendindeki sözleşmeler için 0,41; 

(c) bendindeki sözleşmeler için 0,33; 

An: 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen 

sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n)’inci hakedişte; birim 

fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması 

sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel İşlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme 

yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), 

Pn: 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen 

sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n)’inci hakedişte, ikinci 

fıkranın (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamındaki sözleşmeler için Go, Gn sayıları ile aı katsayısının; 

 



(c) bendi kapsamdaki sözleşmeler için fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler, güncel 

endeksler ve akaryakıt bayi satış fiyatları ile aı, a2, bı,ı, bı,2, b2 ve c katsayılarının ilgili 

formüllere uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, 

Go, Gn: 4’üncü maddede tanımlanan temel endeks (o) ve güncel endeks (n)’e ilişkin 

olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 

2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun “YÎ-ÜFE Genel” 

sütunundaki sayıyı, 

AY0: EPDK tarafından akaryakıt ürünleri için yayımlanan, 1/7/2021 tarihinden önce 

ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayma ait ortalama satış fiyatını, 1/7/2021 ile 30/11/2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihindeki satış fiyatım,  

AYn: EPDK tarafından akaryakıt ürünleri için yayımlanan uygulama ayma ait ortalama 

satış fiyatını, 

bı,ı: Akaryakıtın ağırlık oramnı temsil eden sabit katsayıyı (bı,ı= k x bı), 

bı,2: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı [bı,2= (l-

k)xbı], 

k: Akaryakıt girdisinin nispi ağırlığım gösteren düzeltme katsayısını (yapım işi 

sözleşmeleri kapsamında, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli 

listede yer alan akaryakıt ürünleri haricinde petrol ürünleri bulunmasına rağmen ihale 

dokümanında herhangi bir ayrıma gidilmeksizin tek bir b katsayısının belirlendiği durumlarda 

idarece tespit edilecek olup, aksi halde 1,00 olarak dikkate alınacaktır. İdarece sözleşme 

bazında ayrı ayrı düzeltme katsayısı belirlenebileceği gibi, benzer nitelikteki işlerde 

kullanılmak üzere genel bir katsayı da belirlenebilecektir.), 

İş grubu: Yapım işlerinde, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan 

işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve işin ilerleme 

yüzdelerini gösteren ödemeye esas iş kalemlerini; mal ve hizmet alımlarmda, götürü bedel 

üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri 

toplamından oluşan ve mahn/işin teslim/ilerleme yüzdelerini gösteren ödemeye esas mal 

miktarı veya iş kalemlerini, 

İş kalemi: Yapım işlerinde, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve 

özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya 

sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas iş kalemlerini; mal ve hizmet alımlarmda, birim 

fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel şartları belirtilen, birim fiyat tarifi 

bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas 

mal veya iş kalemlerini, 



Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine 

göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın 

internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının 

KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi 

halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, 

Sözleşme: Anahtar teslimi götürü bedel, götürü bedel, birim fiyat veya karma teklif 

almak suretiyle Türk Lirası üzerinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı 

ya da çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit 

sözleşmeyi, 

Sözleşme fiyatı: Birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri veya 

varsa ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı, anahtar 

teslimi götürü bedel veya götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme 

yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı, 

Temel endeks: 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayma ait 

olarak Türkiye istatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endeksi, 1/7/2021 ile 30/11/2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme 

tarihinin) içinde bulunduğu aya ait olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 

ilgili endeksi, 

Uygulama ayı: işlerin gerçekleştirildiği veya malın teslim edildiği ayı, 

Yıl: Takvim yılını, ifade eder. 

4- Sözleşmenin devrine ilişkin uygulama esasları 

Bu Esaslara göre sözleşmeler, yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 120 gün2 içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile 

devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin 

sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay 

tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru 

yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 
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Bununla beraber devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir 

tarihi itibarıyla aranır. Ancak, yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde 

ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşme 

devirlerinde, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz, devredilecek 

sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. 

Sözleşmenin devredilmesi durumunda, ek fiyat farkına ilişkin hakları saklı kalmak üzere, 

yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi 

bir mali hak talebinde bulunamaz. 

Öte yandan sözleşmenin devrine idarece onay verilmesi halinde, devreden yüklenici 

tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik 

tedbirlerin alınması şarttır. Ek fiyat farkı hesaplanması için başvurulan sözleşmelerde de 

sözleşmenin devri için başvuruda bulunulabilir. 

5- Enterpolasyon yöntemi uygulanabilir mi? 

Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği işlerde ek fiyat farkı hesabına esas olarak 

hangi ayın endeksinin kullanılacağı hususunda tereddütler oluşmaktadır. Ek fiyat farkı 

hesaplamalarına ilişkin olarak 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

kısımların tespitinin yapılması gerektiği, hakedişlerin aylık olarak yapılmadığı durumlarda 

hakediş tarihinin dikkate alınmasının uygun olmayacağı, bu ve benzeri hallerde idareler 

tarafından 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında imalatın/işin/teslimatın fiili olarak 

gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek, imalatın/işin/teslimatın fiili gerçekleştirildiği ayın 

endeksinin kullanılması gereklidir. Bu meyanda sözleşmelerin 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen kısımlarının iş veya teslim programına uygun olması şartı 

aranmayacağından iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen 

gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanının esas alınmaması, doğrudan 

imalatın/işin/teslimatın gerçekleştirildiği ayın endekslerinin dikkate alınması gereklidir.3 

İmalatın ne zaman yapıldığını gösteren belge ve defterlerin düzenlenmemiş olması 

durumunda, çalışılan (hakediş konusu imalatların gerçekleştirildiği) toplam gün sayısı ve 

hakediş tutarı esas alınarak hesaplanacak her bir çalışma gününe tekabül eden hakediş tutarı 

üzerinden enterpolasyon yöntemi (orantı yoluyla) her bir takvim ayına ait hakediş tutarının 

belirlenebileceği ve ek fiyat farkı hesabının ilgili aya ait endeks ile bu şekilde bulunan hakediş 

tutarı üzerinden yapılabileceği açıktır. 

                                                        
3 A.g.e., s. 1692. 



6- Ek kesin teminat alınacak mı?: Ek fiyat farkı hesaplamaları geçici kabulü yapılmış 

olan işler için de yapılabileceğinden, anılan işler kapsamında yüklenicinin teminat süresindeki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceği hususu göz önünde bulundurularak ek kesin teminat 

alınması gerekir. 

Öte yandan fiyat farkları da dâhil olmak üzere yüklenicinin yaptığı tüm işler ile 

ihzarattan doğan alacakları geçici hakediş raporları ile ödenmektedir. Bu çerçevede, ek fiyat 

farkı da bir hakedişe dayalı olarak ödeneceğinden normal fiyat farkı hesabındaki tüm 

kesintilerin (damga vergisi kesintisi, gelir vergisi kesintisi, gecikme cezası, geçici kabul 

noksanları kesintisi ve stopaj kesintisi gibi) yapılması ve ek fiyat farkı hesabının KDV hariç 

hesaplanarak KDV tutarının sonradan eklenmesi gerekir. Aynı şekilde ödenen toplam hakediş 

tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede 

öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, 

zeyilname ile sigorta bedelinin artırılmasının ve/veya sigorta süresinin uzatılmasının zorunlu 

olduğu dikkate alındığında, ek fiyat farkı olarak ödenecek bedelden kaynaklanan hakedişlerdeki 

artış tutarı için de sigorta bedelinin arttırılması gerektiği muhakkaktır. 

Öte yandan 4735 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi ile Esasların 9’uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasında devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacağı hükme 

bağlanmıştır. 

7- Revize birim fiyat durumunda ek fiyat farkı ödenecik midir? 

Bir iş kalemi için, 01/07/2021-31/12/2021 tarih aralığında düzenlenen birden fazla 

hakedişte, “revize birim fiyat” hesaplanması durumunda ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağına 

ilişkin tereddüt oluşmaktadır. Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28.2’nci maddesi ile Kamu 

İhale Genel Tebliğinin 52’nci maddesi uyarınca revize birim fiyat hesabına giren iş kalemi için 

sözleşme sürecinde imalat miktarı artmaya devam ettikçe iş kaleminin revize birim fiyatının 

düşeceği, dolayısıyla revize birim fiyat hesabının toplam artış miktarı üzerinden yapılması ve 

revizeye giren toplam miktarın da hesaplanan nihai revize birim fiyat üzerinden ödenmesi 

gerektiği, bu çerçevede revize birim fiyat hesaplanan iş kalemleri için yapılacak ek fiyat farkı 

hesabında revizeye giren imalat miktarı için nihai (son) revize birim fiyatın kullanılması 

gerekir. 

8- Mücbir sebep hallerinde ek fiyat farkı ödenir mi? 

4735 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi ile Esasların 2’nci maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca, 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya 

tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine 

ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında 



(bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına 

ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı hesaplanması gerektiğinden 

4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden 

kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatıldığı hallerde 

de Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı verilir.  

9- İş artışı kapsamındaki imalatlara ek fiyat farkı ödenecek midir? 

1/7/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlerde iş artışı kapsamında yapılan 

imalatlar için de ek fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususuna ilişkin olarak: Esasların 2’nci 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kapsamdaki sözleşmelerin 1/7/2021-31/12/2021 tarihleri 

arasında iş artışı dahil gerçekleştirilen kısımları için, Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması 

kaydıyla ek fiyat farkı verilmesi gerekir. Buna karşılık belirtilen tarihler arasında yüzde 80 

oranının altında kaldığı için %5 telafi edici ödeme yapıldığı durumlarda ayrıcı %5’lik kısım 

için ek fiyat farkı ödenmeyecektir. Zira iş eksilişi durumunda verilen %5’lik ödemenin fiilen 

bir imalata karşılık olarak verilmediği açıktır. Kaldı ki ek fiyat farkının kanun ile getirilen 

istisnai bir düzenleme olduğu unutulmamalıdır. 


