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(Yapım İşleri)
ARTIRIMLI FİYAT FARKI-

EK FİYAT FARKI
SÖZLEŞMENİN FESHİ

01/04/2022 tarihinden önce 

ihalesi yapılmış olmalı

15.04.2022 tarihi İtibarıyla 

devam ediyor olmalı

01/01/2022 ile 31/03/2022 

tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 

gerçekleştirilen kısımlar için EK 

FİYAT FARKI

1/1/2022 ile 31/12/2023  (bu tarih 

dâhil) gerçekleştirilen kısımlar 

için ARTIRIMLI FİYAT FARKI
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1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu 

tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için; 

ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına 

ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre 

hesaplanan fiyat farkı tutarı bu Esaslara göre 

artırılır, ihale dokümanında fiyat farkı 

hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar 

ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin 

bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda 

hesaplanmayan kısımlar için de bu Esaslara 

göre fiyat farkı hesaplanır. 

01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen 

işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait 

endeks temel endeks

01/07/2021 ile 31/03/2022 tarihleri 

arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan 

işlerde ihale tarihinin (son teklif verme 

tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks 

Temel endeks olarak alınmalıdır

1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler 

dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında 

fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın verilecek ek fiyat farkı bu 

Esaslara göre hesaplanır . 

Artırımlı fiyat farkı hesabında;

İhale tarihinin (son teklif verme 

tarihinin) içinde bulunduğu aya ait 

endeksi Temel endeks olarak 

alınmalıdır.

4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 6.MADDESİNE İLİŞKİN AKIŞ DİYAGRAMI

01/04/2022 tarihinden önce 

ihalesi yapılmış olmalı

15.04.2022 tarihi İtibarıyla 

devam ediyor olmalı

01/01/2022 ile 31/03/2022 

tarihleri arasında (bu tarihler 

dâhil) iş programına göre 

gerçekleştirilemeyen iş miktarı 

için süre uzatımı verilebilir.

kabulü/geçici 

kabulü 

onaylanmamış 

olan) 

sözleşmelerde;

Süre uzatımına 4734 sayılı 

Kanunun 3. maddesindeki istisna 

kapsamındaki yapım işleri 

dâhildir.

İşin 01/01/2022 tarihinden 

önce ihalesi yapılmış olmalı

İş 15.04.2022 tarihi İtibarıyla 

devam ediyor olmalı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ihale edilen mal ve hizmet alımları ile 

yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden 

yapılan sözleşmelerde uygulanabilecektir.

İşin Gerçekleşme oranının 15/4/
2022 tarihi itibarıyla ilk sözleşme 

bedelinin yüzde 15’ine kadar (bu 
oran dâhil) olmalı

kabulü/geçici 

kabulü 

onaylanmamış 

olan) 

sözleşmelerde;

İdarece 30 gün içerisinde sözleşmenin 

15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme 

oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 

15’ini geçip geçmediği tespit edilmeli.

Gerçekleşme oranının tespitinde 

15.04.2022 tarihine kadar onaylanan 

hakedişlerin ilk sözleşme bedeline 

oranı dikkate alınmalıdır. 

Sözleşmenin feshi halinde yasaklama 

yapılmaz ve yüklenicinin teminatı iade 

edilir
KİK payı (varsa) iade edilmez

Bu kapsamda düzenlenecek 

fesihnamelerden damga vergisi 

alınmaz. 

Yüklenici fesih tarihine kadar 

gerçekleştirilen imalatlar dışında 

idareden herhangi bir mali hak 

talebinde bulunulamaz 

Feshedilen sözleşmeler Hazine ve 

Maliye Bakanlığının uygun görüşü 

üzerine yeniden ihale edilebilir. Aksi 

takdirde ihale edilemez

Yüklenici tarafından can ve mal 

güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik 

idarece uygun görülecek tedbirlerin 

alınması şarttır

Yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği 

13.05.2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 

idareye yazılı olarak başvuruda bulunması 

zorunludur.

(Son Başvuru  Tarihi:13.06.2022)

4735 sayılı kanunun Geçici 5 maddesinin aşağıda belirtilen altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki sözleşmeler için birinci , ikinci, 

üçüncü ve beşinci fıkralara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan 

sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir .

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin 

kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde , bu 

maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilir .

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile bu bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini ; 

(a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dönemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve 

sözleşmenin feshine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan 

sözleşmeler

Sözleşmelerin feshedilmesine ilişkin idarelerin 

takdir yetkisi bulunmamaktadır. Kanun 

maddesinde yer alan şartları taşıyan sözleşmeler 

yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilmelidir .

İstisna ve kapsam dışı alımlar dahildir.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan 

sözleşmeler ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için 

fiyat farkı hesaplanan sözleşmeler

4734 sayılı Kanuna göre 

ihale edilen mal ve hizmet 

alımları ile yapım işlerine 

ilişkin Türk lirası üzerinden 

yapılan sözleşmelerde

Hizmet AlımlarındaYapım İşlerinde Mal Alımlarında Hizmet AlımlarındaYapım İşlerinde Mal Alımlarında

F = An  X B X ( Pn - 1 )

formülü kullanılır

F = (M X B) X [(A2/A1)-1]

formülü kullanılır

F = An x B x [(Sn/So)-1]

(Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyatları 
belli olan teşhis ve tedaviye yönelik 

hizmet alımlarında)

F = An x B x [(En/Eo)-1]

(Elektronik haberleşme hizmeti 

alımlarında)

F = An x B x ( Pn-1)

(Diğer hizmet alımlarında)

Formülde yer alan B katsayısı 

0,90 yerine 1,00 olarak 

uygulanır.

Formülde yer alan B katsayısı 

0,90 yerine 1,00 olarak 

uygulanır.

Hesaplanan fiyat farkı tutarı 

yüzde 10 oranında artırılarak 

verilir

1/1/2022 - 31/12/2023 Tarihleri Arasında (bu 

Tarihler Dâhil) Teslim Edilen Kısımları İçin 

  

1/1/2022 - 31/12/2023 Tarihleri Arasında (bu 

Tarihler Dâhil) Teslim Edilen Kısımları İçin 

 

Fd = An  x D x (Pn - 1) 

formülü kullanılır

Fd = (MxB)xDx[(Gn/Go)-1] 

formülü kullanılır.

Fd = An  x D x (Pn - 1) 

formülü kullanılır. 

 

Pn= Gn/Go olarak 

hesaplanmalı

Pn= Gn/Go veya

Pn= a1+(1-a1)Gn/Go 

olarak hesaplanmalı

Fd: Artırımlı Fiyat Farkı Tutarını,

D Sabit Katsayısı:

 1/1/2022 - 31/12/2022 Tarihleri Arasında (bu Tarihler Dahil) 0,25; 

1/1/2023 31/12/2023 Tarihleri Arasında (bu Tarihler Dahil) 0,15 

Sabit Katsayısını, İfade Etmektedir.

Yüklenicinin idareye yazılı olarak 

başvuruda bulunma şartı 

aranmaz

Ancak, 13.05.2022 öncesindeki 

hakedişler için yüklenicinin idareye 

30 gün içinde yazılı olarak 

başvurması gerekmektedir.

(Son Başvuru Tarihi:13.06.2022)

Bu kapsamda Esaslarda yer 

verilen koşulları sağlayan 

sözleşmelerde artırımlı fiyat 

farkı verilmesi zorunludur.

1/1/2022 tarihinden önce sona 

eren ancak bu tarihten sonra 

gecikme cezası uygulanarak devam 

eden sözleşmelerde, artırımlı fiyat 

farkı hesaplanmaz.

Mali ve hukuki nitelikteki 

hizmet alımlarında artırımlı fiyat 

farkı hesaplanmaz.

İhale dokümanında fiyat farkı 

hesaplanacağı düzenlenen elektrik, 

ilaç, petrol ürünleri ve 

sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri 

alımlarında artırımlı fiyat farkı 

hesaplanmaz.

İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim 

tarihi arasındaki süre 60 takvim günü ve altında 

olan mal alımları (kısmi teslim yapılan mal 

alımlarında bu sürede teslim edilen kısımlar için) 

fiyat farkı hesaplanmaz.

4735 sayılı kanunun Geçici 5. 
maddesine göre devredilen 

sözleşmeler bu fıkra kapsamında 
feshedilemez

Feshedilen sözleşmelerde artırımlı 
fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı 

hesaplanmaz.

Gerçekleşme oranının yüzde 15’i 

geçtiğinin tespit edilmesi halinde 

başvuru reddedilir. 

Kesin hesap sonucunda tespit edilen 

gerçekleşme oranı bu maddenin 

uygulanmasında dikkate alınmaz

Gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin 

yü zde 15'inin (bu oran dahil) altın da o lduğu 

an laşılan sözleşmeler hakkında fesih ve tasf iye 

kararı alınır. 

Yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe 
girdiği 13.05.2022 tarihinden itibaren 30 

gün içerisinde idareye yazılı olarak 
başvurması zorunludur

(Son Başvuru Tarihi:13.06.2022)

İdare tarafından yüklenicinin yazılı 
başvurusu hakkında 10 gün içerisinde 

karar verilir. 

Yüklenicinin başvuruda bulunması, 
sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Süre uzatımının uygun görülmesi halinde, bu 

hususun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 

gün içinde revize iş programı düzenlenyerek 

idarenin onayına sunmalı

Uzatılacak süre, 1/1/2022 tarihi ile 31/3/2022 

tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) iş 

programına göre gerçekleştirilemeyen iş 

miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş 

miktarına bölünmesiyle tespit edilir

İşin süresi 1/1/2022 tarihinden önce sona 

eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan 

işlerde bu Esaslar kapsamında süre uzatımı 

verilemez.

Süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süre 

içinde gerçekleştirilen imalata ilişkin olarak 

artırımlı fiyat farkı hükümleri de uygulanır

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 (artırımlı fiyat farkı) saklı 

kalmak kaydıyla, ilgili sözleşmeye esas ihalenin 

ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli 

olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

     

     İnşaat Y.  Mühendisi Orhan ÖZYURT  

ARTIRIMLI FİYAT FARKI AKIŞI
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Pn Sözleşmede Yer Alan 

Formüle Göre Hesaplanır

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.

Pn Sözleşmede yer alan 

formüle göre hesaplanır

Artırımlı fiyat farkı hesabına 

ilişkin olarak bu bölümde 

hüküm bulunmayan hallerde 

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 

uygulanır. 

Gerçekleştirilen kısma ilişkin olarak ilgili 

mevzuatına göre iş deneyim belgesi 

düzenlenebilir.

4735 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin uygulamasında fiyat farkı hesaplamalarında "Tereddütlerin giderilmesi":

 MADDE 15- (1) 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 İhale Kurumuna başvuruda bulunulur . 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. 

UYARI: ihale dokümanında fiyat 

farkı hesaplanacağı düzenlenen 

elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve 

sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri 

alımlarında artırımlı fiyat farkı 

hesaplanmaz. 

 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerde bu Esaslar uygulanmaz . 

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 alımları hariç), muhasebe ve 4 734 sayılı Kanunun 48 

inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden mali ve hukuki nitelikteki hizmet alımlarında artırımlı fiyat farkı 

hesaplanmaz. 

(6/5)-31/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve sigorta poliçe başlangıç tarihi l/2/2022 tarihinden sonra (bu tarih dahil) 

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.
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