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KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE 

YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE 

FİYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 
 

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2001 Sayı : 24497 
  

Madde 1- 28.07.1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Kararnamenin eki Esaslar'ın 4 üncü 

maddesinin "Etüt, proje, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde uygulama" başlıklı 4.5 

numaralı bendinin birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci paragraf 

eklenmiştir. 
  

"Dönemler itibarıyla akdedilecek sözleşmelerde, sözleşme tarih ve dönemine bakılmaksızın 

sözleşme yılı içerisindeki ilk dönemden itibaren meydana gelen artış oranları uygulanarak 

fiyat farkı ödenecektir." 

  

Madde 2- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin; "Malzeme miktarlarının analizlerden 

hesaplanması" başlıklı 9.1.1. bendinin (c) alt bendinin son paragrafında yer alan "Akaryakıt 

ve patlayıcı madde için, müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre kullanıldığı idarece tespit 

olunan miktarlar esas alınır. Ancak bu miktarlar analizlerle hesaplanan miktarları geçemez." 

hükmü yürürlükten kaldırılmış ve "Üretici kuruluşlardan temin edilecek malzeme" başlıklı 

9.2.1 bendinin (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) alt bentleri ile 9.2.4. bendindeki formülde geçen 

(n2), (n3) ve (n4) katsayılarının açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  

b) Betonarmede kullanılan düz ve nervürlü demir ve çelikler için Ø 12 mm düz beton çelik 

çubuğunun, hasır çelik için ise Ø 8 mm düz beton çelik çubuğunun işyerine en yakın olan 

veya idarece uygun görülen fabrikadaki, 
  

d) Profil demirleri ve köşebentleri için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen 

fabrikadaki, 
  

e) Basınca dayanıklı font borular (ek parçaları dahil) için işyerine en yakın olan veya idarece 

uygun görülen fabrikadaki, 
  

f) Yukarıda sayılanlar dışında kalan, demir, çelik ve fonttan her türlü imalat için çelik pikinin 

işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikadaki, 
  

g) Alüminyum profiller, düz ve trapezoidal levhalar, iletkenler için külçe alüminyumun (Etial-

5) Eti Holding kuruluşlarına bağlı fabrikalardaki. 
  

h) Bakır için blister bakırın Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğündeki, 

http://www.ampyazilim.com.tr/tr/mevzuat/mevkar218.htm
http://www.ampyazilim.com.tr/tr/mevzuat/mevkar218.htm
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http://www.ampyazilim.com.tr/tr/mevzuat/mevkar218.htm


  

n2: İşyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikadaki çelik piki kütüğü 

  

n3: Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Fabrikalarının blister bakırı, 
  

n4: Eti holding kuruluşlarına bağlı fabrikalarının külçe alüminyum (Etial-5), 
  

Madde 3- Aynı Esasların 3 üncü maddesine, bu Esasların yürürlüğe girmesinden önce devam 

etmekte olan işler ile 2001 yılı içerisinde ihale edilecek işlere 01.03.2001 - 31.12.2001 

tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki geçici bentler eklenmiştir. 
  

z/2) Parametreye esas başlangıç ayı; bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi 

yapılmış (son teklifleri alınmış) işler dahil devam eden işlerde 2000 yılı aralık ayını, bu 

Esasların yürürlüğe girmesinden sonra ihale edilecek işlerde ise ihale tarihinin (son tekliflerin 

verildiği tarihin) içinde bulunduğu ayı, 
  

z/3) Parametreye uygun uygulama ayı; bu Esaslara göre hazırlanmış onaylı iş programına 

uygun olarak her ay yapılan iş kalemleri dikkate alınarak hakediş düzenleme tarihinin içinde 

bulunduğu aydan bir önceki ayı, 
  

z/4) Paramatre; Ödenecek veya kesilecek fiyat farkının hesaplanmasına yarayan başlangıç 

(03.01.2001 tarihinde yayımlanan aralık ayı veya ihale tarihindeki ay için sonraki ayın üçüncü 

günü yayımlanan indeksi) ve uygulama aylarına (bu ayların üçüncü günü yayımlanan bir 

önceki ayın indeksi) ait Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitütüsü'nce yayımlanan indeksleri, 
  

Madde 4- Aynı Esaslara, bu Esasların yürürlük tarihinden önce devam etmekte olan işler ile 

2001 yılı içerisinde ihale edilecek işlere 01.03.2001 - 31.12.2001 tarihleri arasında 

uygulanmak üzere aşağıdaki Geçici Maddeler ilave edilmiştir. 
  

Geçici Madde 12- Aynı Esasların 4.6.1 maddesindeki formülün hesaplanmasında (K) ve (Ko) 

katsayıları aşağıdaki şekilde de kullanılır. 
  

K = İmalatın idareye teslimi tarihinde geçerli olan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bülteni'nin Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün "Genel" satırına ait T (Toplam) sayısı, 
  

Ko = Başlangıç ayına ait toptan eşya parametresi; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bülteni'nin Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün "Genel" satırına ait T (Toplam) sayısı, 
  

Geçici Madde 13- Aynı Esasların "Uygulamada esas alınacak analizler ve bulunmayan 

rayiçler" başlıklı 5.4. maddesi aşağıdaki şekilde de uygulanır. 
  

- Uygulamada esas alınacak analizler ve bulunmayan rayiçlerin 4 ncü maddede açıklanan 

usullere göre yapılacak fiyat farkı uygulamalarında; 
  

Bir iş kaleminin ilk keşifteki birim fiyatının analizinde sonradan bir değişiklik olması halinde 

sözleşmeye esas birim fiyatın tespitinde kullanılan analiz esas alınacaktır. 
  

Gerek sözleşme birim fiyatlarına ve gerekse uygulama birim fiyatlarına esas herhangi bir 

rayiç bulunmadığı takdirde, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş gün içinde 



idarenin yetkili saydığı makam veya kuruluşların onaylayacağı rayiç, bu süre içerisinde de 

fiyat onaylanmadığı takdirde idarenin tespit edeceği rayiç, fiyat esas alınacaktır. 
  

Ancak bu fiyat, yapım iş kalemlerinde; 
  

R = Rg / (T / To) 
  

formülü ile duruma göre, sözleşme veya uygulama yılı rayiçleri düzeyine getirilerek 

uygulanacaktır. 

 

Bu formüllerde; 
  

R = Sözleşme veya uygulama yılı rayiç fiyatını, 
  

Rg = Yetkili makam veya kuruluşlarca onaylı güncel rayiç fiyatını, 
  

T, To = Geçici Madde 14'de belirtilen Toptan Eşya Fiyat İndeksleri olup (T) için malzemenin 

temin edildiği aydan önceki ayın indeksini, 
  

ifade eder. 
  

Geçici Madde 14- Aynı Esaslar'ın "Malzeme Fiyat Farkları" başlığı altındaki 9 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde de uygulanır. 

Yıl İçi Fiyat Farkları 
  

İnşaat, tesisat, onarım, montaj ve bunlarla ilgili taşıma ve ihzarat işlerinde, her iş kalemi için 

yıl içinde fiyat, rayiç, ücret ve bedel değişmeleri nedeniyle sözleşme veya uygulama yılı 

fiyatlarına ek olarak ödenecek veya kesilecek farklar aşağıdaki formüle göre hesaplanarak 

fiyat veya bedele ek olarak ödenecek veya kesilecektir. 
  

F = A x B x ( (T /To) - 1) 
  

Bu formülde; 
  

F = İnşaat ve tesisat işlerinde fiilen yapılacak iş kalemlerine ödenecek veya kesilecek yıl içi 

fiyat farkını (TL), 
  

T = Uygulama ayına ait toptan eşya parametresi; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bülteni'nin Tablo-2 Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün "Genel" satırına ait T (Toplam) sayısını, 
  

To = Başlangıç ayına ait toptan eşya parametresi; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bülteni'nin Tablo-2: Toptan Eşya 

Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün "Genel" satırına ait T (Toplam) sayısı, 
  

Birim fiyat, teklif birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel fiyat esaslarına göre ihale edilmiş 

ve uygulama yılı fiyatı uygulanan işlerde; 
  

A = Sözleşme fiyatlarının uygulandığı yılda "sözleşme fiyatını" uygulama yılında "uygulama 

yılı fiyatını", 

B = 0,60 katsayısını, 
  



Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre ihale edilmiş ve uygulama yılı fiyatı uygulanmayan 

işlerde; 
  

A = Kesin veya ara ödemeler için kullanılacak bedelleri; 

B = 0,75 katsayısını, 
  

ifade eder. 
  

Fiyat farkı uygulanmasında; 31.12.2000 tarihi itibariyle düzenlenmiş tespite ilişkin hakediş 

raporundaki miktarlar baz alınmak (bu tarihten önceki hakedişler değerlendirmeye alınmaz) 

kaydıyla, 01.03.2001 tarihinden önce düzenlenmiş en son hakediş raporundaki miktarlar, 

tespite esas miktarlardır. Onaylı iş programındaki 2000 yılına ait ödenek dilimi harcanamamış 

ise bu yıla ait ödenek harcanıncaya kadar bu Esaslara ilişkin fiyat farkı hükümleri 

uygulanmaz. 
  

- Sözleşmesindeki ihale indirimi, eğer varsa, fiyat farklarına da aynen uygulanır. 
  

Fatura ile ödenen iş ve iş kalemlerine ve birim fiyat analizlerinde değerleri fatura karşılığı 

olarak gösterilen unsurlara, bu Esaslara ilişkin fiyat farkı hükümleri uygulanmayacaktır. 
  

Hizmet işlerinde ise sözleşmesinde öngörülen usul ve esaslara göre uygulama yapılır. 
  

Geçici Madde 15- Geçici Maddelerde belirtilen fiyat farklarını seçen müteahhitlere aşağıdaki 

hükümler uygulanır. 
  

1) Bu Esaslar, 01.03.2001 tarihinden önce fiilen bitirilen işlere uygulanmayacaktır. 

 

İşin fiilen bitirilme tarihi olarak; geçici kabulü yapılan işlerde, geçici kabul itibar tarihi, 

tasfiye edilen işlerde ise tasfiyenin kabul edildiğine dair olur tarihi esas alınacaktır. 
  

2) Cezalı Çalışılan İşlerde Uygulama 

  

Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve cezalı çalışılan işlerin 

müteahhitlerine veya taşeronlarına, idarelerce cezalı çalışmalarına izin verilmiş olsa dahi, süre 

bitim tarihinde uygulanmakta olan fiyat farkları ödenecektir. Cezalı çalışılan süre içinde 

uygulama yılı değişse dahi süre bitim tarihinde uygulanmakta olan fiyat farkının 

uygulanmasına, ve işe sözleşmesi gereği ceza kesilerek devam edilecektir. 
  

Geçici Madde 16- Fiyat Farkının Her Türlü Fiyat Farkını İçermesi 
  

Geçici Maddelere göre hesaplanan fiyat farkı, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6 ncı 

maddesine göre ödenen malzeme fiyat farkı hariç uygulama ayında ödenecek yıl içi fiyat 

farklarını içine alır. Bunun dışında müteahhidin veya taşeronun kullandığı metodlara, makine, 

ekipman, malzeme ve işçiliğin cins ve miktarına, Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında 

değer kaybetmesine, yurt dışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının 

artmasına, atıfta bulunarak başka fiyat farkı talep edilemez ve ödenemez. 
  

Geçici Madde 17- İşlerin değişik ihale ve sözleşme durumlarına göre aşağıda belirtilen 

hükümler uygulanacaktır. 
  



1) İhale tarihi (son tekliflerin verildiği tarih) Esasların yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2001 

tarihi arasında olan işlerde; 

a. Müteahhit veya taşeronlar, sözleşmenin imzalandığının veya tescile tabi işlerde 

tescilin kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde idareye müracaatla. geçici 

maddelere göre uygulanacak esasların kendilerine uygulanmasını başka hiçbir şart ileri 

sürmeden isteyebilirler. Bu bildirimi yaptıktan sonra bu Esaslara göre işe devam 

ederler. İdareler, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk ilanı yapılacak işlerin 

ihale şartnamelerinde, bu bentteki uygulama esaslarını ayrıca belirtmek zorundadırlar. 

b. Bu bildirimi süresi içerisinde yapmayan müteahhit ve taşeronlar, sözleşmelerine göre 

işe devam etmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

2) İhale tarihi (son tekliflerin verildiği tarih) Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce olan 

işler ile sözleşmeleri yapılmış ve devam eden işlerde; müteahhitler veya taşeronlar, geçici 

maddelerde getirilen Esasların yürürlük tarihinden (bu tarihte sözleşmeye bağlanmamış 

işlerde, sözleşmenin imzalandığının veya tescile tabi olan işlerde tescilin kendilerine 

tebliğinden) itibaren otuz gün içinde hiçbir şart öne sürmeden idareye başvuracaklar ve 

dilekçelerinde; 

a. İşe, sözleşmelerine göre devam etmek, 

b. Geçici Maddelerde getirilen Esaslara göre işe devam etmek, 

c. Sözleşmelerin tasfiyesi, 

isteklerinden birini belirteceklerdir. 
  

Yukarıda belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan müteahhitler veya 

taşeronlar sözleşmelerine göre işe devam etmeyi kabul etmiş sayılırlar. Dış kredili işlerde, 

sözleşmelerinde hüküm altına alınmış ise bu Esasların uygulanabilmesi için müteahhidin 

talebine ek olarak ayrıca krediyi veren ülkenin veya kuruluşun onayı gerekir. 
  

3. Bu maddenin 2/c bendine göre sözleşmelerinin tasfiyesini isteyen müteahitlerin veya 

taşeronların sözleşmeleri, hiçbir tazminat ve herhangi bir nam altında masraf ödemeden ve 

müteahhitlerin veya taşeronların tasfiye taleplerini İdareye bildirdiği tarihten sonraki günler 

için gecikme cezası kesilmeden tasfiye edilir. 
  

Tasfiye işlemleri aşağıdaki şekilde uygulanır: 
  

Tasfiye edilen işin, idare ile müteahhit veya taşeron arasında düzenlenecek tutanak 

hükümlerine göre idarelerin istediği duruma getirilmesi şarttır. Kısmen yapılmış bir işin, 

ölçme ve birim fiyat uygulamasına olanak sağlayacak hale getirilmesi veya ikmal işin ihalesi 

yapılıncaya kadar tasfiyeye tabi işin zarar görmesini önlemek amacıyla gerekli imalatın 

yaptırılması veya işin teknik özelliği ve güvenliği açısından bitirilmesi zorunlu olan kısımların 

tamamlanması istenildiği takdirde bu durumlar tutanakta belirtilir. 
  

Bu tutanakta işin son durumu, yapılacak işlerin şartları ve süresi ve varsa ihzaratın miktarı 

belirlenir. Müteahhit veya taşeron idarece bildirilen tarihde tutanak düzenlemeye gelmez veya 

tutanağı itirazsız olarak imzalamaz ise tutanak idarece re'sen düzenlenerek uygulamaya 

konulur. 
  

Müteahhit veya taşeron tarafından idarece istenilen hususlar, tutanakta öngörülen düzeyde ve 

belirlenen sürede yerine getirilmediği takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tasfiye 

kararı iptal edilerek sözleşmesi feshedilir. 
  

Tasfiye tutanağında öngörülen işlerin bitiminde sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, ilgili 

mevzuatına uygun olarak geçici ve kesin tasfiye kabul işlemleri ayrı ayrı yapılır. 



  

Tutanakla yapımı öngörülen işler de dahil olmak üzere yapılmış imalat ve ihzaratın tasfiye 

kesin hesabında sözleşmesindeki fiyatlar ve esaslar uygulanır. İdare, korunması ve kollanması 

zor olan ihzaratı müteahhide veya taşerona geri verebilir, müteahhit veya taşeron bu ihzaratı 

geri almak zorundadır. Bu takdirde ihzarat bedeli tasfiye tarihindeki birim fiyatlar ve rayiçler 

üzerinden müteahhid alacağından kesilir. 
  

İdare, bedeli ödenmemiş, şantiyede mevcut ve alınmasında fayda görülen malzeme ile bina, 

baraka, şantiye tesislerini sözleşmesindeki şartlara ve ilgili mevzuatına göre değerlendirerek 

satın alabilir. 
  

İdare, söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemez ise müteahhit veya 

taşeron, idarece belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. 

Bu husus tutanakta ayrıca belirtilir. 
  

Madde 5- Aynı Esasların 3 üncü Maddesinde Tanımlanan İdarelerin yürütmekte olduğu 

işlerin sözleşmelerinde, 88/13181 sayılı kararname eki Esasların eki olmadığı belirtilen işlerde 

uygulama aşağıdaki şekilde yapılır. 
  

İdareler, Yabancı para birimlerine dayalı olarak ödemesi yapılan işler hariç, 88/13181 sayılı 

Kararname Eki Esaslar'ın sözleşmelerinin eki olmayan işlere de, bu Esasların geçici 17. 

madde hükümleri uygulanır. 
  

Geçici 17 nci maddenin 1/a veya 2/b bendlerine göre uygulamayı seçen müteahhit veya 

taşeronların sözleşmelerinde, bu kararnamenin uygulanmayacağını ya da fiyat farkları 

ödenmeyeceğini veya yılı içindeki fiyat farkları için başka usul ve esaslara göre ödeneceğini 

veyahut 90/1216 sayılı Kararname hükümlerinin uygulanacağını belirtilen hükümler olsa 

dahi, bu hükümler 01.03.2001 - 31.12.2001 tarihleri arasında uygulanmaz. 

  

Yürürlük 

Madde 6- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve fiyat farkları uygulaması 

01.03.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar bu Esaslar'daki şartlarla yapılır. 

  

Yürütme 

Madde 7- Bu Esaslar'ı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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