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SİMDATA BÜLTEN 

 

1. 03 Haziran2022 Tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de "COVID-19 Salgınının Kamu 

İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

Yürürlükten Kaldırıldı. 

 
2. Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “4735 sayılı 

Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulaması” hakkında 23/05/2022 tarihinde 

genel yazı yayımlanmıştır. 

 

Buna göre; 15/4/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile 5/1/2002 

tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa "Ek fiyat farkı veya 

sözleşmelerin feshi" başlıklı Geçici 6 ncı madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile 

" ...1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları 

ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15'ine kadar olanlar (bu oran 

dahil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre 

devredilen sözleşmeler için bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. ... Bu 

fıkra kapsamında feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım 

işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yeniden ihale edilebilir ..." 

hükmü getirilmiş olup, bu maddenin uygulanmasına ilişkin 13/05/2022 tarihli ve 31834 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 'nın 13 üncü 

maddesinin 6 ncı fıkrasında ise "Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet 

alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden 

ihale edilemez." hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer alan düzenlemeler kapsamında 

Bakanlığımızdan görüş talep edilebilmesine ilişkin idareler tarafından tesis edilecek 

işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan açıklamaların 

yapılması gerekli görülmüştür.  

1- İdareler, Bakanlığımıza gönderecekleri yazıda; yukarıda bahsedilen düzenlemelerde 

yer verilen kriterlere (1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale 

edilmiş olması, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılmış olması, maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sözleşmenin devam ediyor olması, maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 
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15'ine kadar (bu oran dahil) olması, sözleşmenin yüklenicinin başvurusu üzerine 

feshedilmiş olması) uyulup uyulmadığını belirteceklerdir.  

2- Talep yazısında; idareler tarafından feshedilen işe/alıma ilişkin sözleşme, feshe 

dayanak teşkil eden belgeler (yüklenicinin fesih talebine ilişkin başvuru dilekçesi, 

idare tarafından hazırlanan onay/rapor/teknik gerekçe vb.) ve söz konusu yasal 

düzenlemeler çerçevesinde feshedilerek yeniden ihaleye çıkılacak işe/alıma ilişkin 

sosyal/ekonomik vb. gerekçeler, ekte yer alan Ek:1 Talep Formu ile görüş talep edilen 

her bir iş/alım için ayrı ayrı yazı ekinde gönderilecektir. Talep Formuna ek olarak 

açıklanması gereken hususlar varsa ayrıca talep yazısına eklenecektir.  

3- Yukarıda bahsedilen düzenlemeler kapsamında feshedilip, sadece belli bir kısmı için 

yeniden ihaleye çıkılacak işler/alımlar da aynı işin/alımın devamı niteliğinde 

değerlendirilecek olup, uygun görüş alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.  

4- Yukarıda bahsedilen düzenlemeler kapsamında feshedilip, yeniden ihale edilmesi 

planlanan işlerden;  

a) Gıda maddesi ve malzemeleri, kırtasiye, temizlik malzemesi, ilaç, aşı, sağlık sunumu 

hizmetlerinde kullanılan sarf malzemesi niteliğindeki alımlar, enerji alımları ile 

tahmini maliyeti 2.000.000 TL altındaki mal alımları,  

b) Yemek hizmeti, tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmet alımları, Kamu İhale 

Kanunu’nun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı hükmüne aykırı olmamak kaydıyla temizlik ve 

güvenlik alımları, personel servisi taşıma ve kiralama, taşıt kiralama, çağrı merkezi 

hizmet alımları ve hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ile tahmini maliyeti 

2.000.000 TL altındaki hizmet alımları, 

 c) Tahmini maliyeti 5.000.000 TL altındaki yapım işleri,  

d) Anılan Cumhurbaşkanı Kararı'nın 14’üncü maddesi uyarınca, sözleşmelerin 

feshedilmesi halinde bu işlerin yeniden ihale edilmesi, için Bakanlığımızdan uygun 

görüş talep edilmeyecek ve feshedilen söz konusu alım/işlerle ilgili yeni ihaleye çıkılıp 

çıkılmayacağı kararı, idarelerce verilecektir. Bununla birlikte, bu kapsamda feshedilen 

işe/alıma ait bilgiler (yüklenici adı, işin adı, fesih tarihi, ihale türü, ilk sözleşme tutarı, 

onaylanan hakediş tutarı (KDV Hariç)) ve yapılması planlanan ihalelere ait bilgiler 

(ihaleyi yapacak idare adı, işin adı, feshedilen işin ne kadarlık kısmının yeniden 

yapılacağı, işin süresi, ödenek durumu, işin tahmini maliyeti vb.) ilgili idareler 

tarafından Bakanlığımıza idarelerin mali hizmetler birimleri aracılığıyla 

gönderilecektir.  

5- İdareler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Mali hizmetler 

birimi" başlıklı 60 ıncı maddesinde belirtilen işlemleri yürüten birimler tarafından, 

görüş talep edilen her bir iş için ayrı ayrı Ek:2 Ödenek Durum Bilgisi Formunu 

doldurup yazı ekinde Bakanlığımıza göndereceklerdir. Söz konusu işe ilişkin ödenek 

temin edilmeden Bakanlığımızdan uygun görüş talep edilmeyecektir.  

6- Talep yazıları ve ekleri, elektronik belge yönetim sistemleri (KEP) aracılığıyla 

gönderilecektir. 
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7- Genel Yazımızda belirtilen şartları taşımayan görüş talepleriyle ilgili olarak 

Bakanlığımızca değerlendirme imkânı olamayacağından, ilgili idareye 

"Değerlendirme Yapılamamıştır” şeklinde görüş bildirilecektir.  

8- Talep ve bilgilendirme yazıları Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına hitaben 

gönderilecektir.  

9- Bakanlığımıza gönderilecek talep yazıları;  

 İhaleyi yapacak olan Bakanlık (merkez ve taşra birimleri) veya bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, fonlar, doğrudan 

ve dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

bulunulan her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler için Bakanlığınız 

(Strateji Geliştirme Başkanlığı),  

 Herhangi bir Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu 

idarelerin en üst yöneticisi,  

 İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı, 

 Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilecektir.  

 

 

3. 4 Haziran 2022 CUMARTESİ tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik ile Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri Tarafından Yapılan İhalelerde; 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanarak ek fiyat farkı verilebilmesinin önü 

açılmıştır.  

 

 

4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılan 01.06.2022 tarihli görü yazısına göre;  

İlgide kayıtlı yazınızda, 24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5203 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik 

zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 

ek fiyat farkı hesaplama ile sözleşme devri imkanı tanındığı belirtilerek, 5203 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararına göre hesaplanacak ek fiyat farklarında; 

-5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda devam eden işe dair hesaplanacak ek 

fiyat farkına ilişkin ayrı bir fatura tanzim edilip edilmeyeceği, 

-5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda devam eden işe dair hesaplanacak ek 

fiyat farkına ilişkin düzenlenecek güncel tarihli faturalarda, uygulanacak katma değer 

vergisi (KDV) ve KDV tevkifat oranı İle damga vergisi kesintisinin faturanın düzenleme 

tarihindeki güncel oranlardan mı yoksa yapım ve hizmet almamda işin yapıldığı, mal 

alımında ise teslimin yapıldığı tarihteki vergi oranları dikkate alınarak mı işlem tesis 

edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmekte olup, bahsi geçen hususlara 

ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır. 
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Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme: 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; "İspat edici kâğıtlar" başlıklı 227 nci 

maddesinde "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." 

hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu kayıtların ise, esas itibarıyla, aynı Kanunun 229 

ve müteakip maddelerinde yer alan veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak 

kullanılma zorunluluğu getirilen belgelerden uygun olanı ile tevsik edilmesi 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda, aynı Kanunun; 

-229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin 

borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya İşi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 

-231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın, malın teslimi 

veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, Hazine ve 

Maliye Bakanlığının mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, 

faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu 

süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda 

düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili olduğu, bu süreler içerisinde düzenlenmeyen 

faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 

-232 nci maddesinde de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit 

edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, 

2. Serbest meslek erbabına, 

3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara, 

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, 

5. Vergiden muaf esnafa 

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve 

almak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, devam eden işlere ilişkin, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin esasların belirlendiği 

5203 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında ödenmesine karar verilen ek 

fiyat farkları için yükleniciler tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme: 

3065 sayılı KDV Kanununun; 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, 

-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını 

teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan 

veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa 

olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile 

temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği, 

-24/c maddesinde vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis 

ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil 

olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre; 
-Hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki 

beklenmeyen artışlar nedeniyle oluşan ek fiyat farkı 3065 sayılı Kanunun 24/c maddesine 

göre temin edilen mal veya hizmetin matrahına dahil olduğundan, bu fiyat farkı 

üzerinden ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte geçerli olan oranda KDV 

hesaplaması,  

-Tevkifata tabi olan teslim ve hizmetlerde oluşacak ek fiyat farklarında, fiyat farkının 

ortaya çıktığı   tarihte geçerli olan oranda KDV tevkifatı yapılması, 

gerekmektedir. 

Damga Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme: 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı 
tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, 
yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve 
herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik 
imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan 
belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza 
edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen 
kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda 
yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup 
ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu 
maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların 
nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların 
mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin ise, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda 
yazılı rakamların hasıl edeceği parayı İfade edeceği; 19 uncu maddesinde, genel ve özel 
bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile 
bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin 
ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara 
ait vergilerin, bu ödemelerin yapılması, avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında 
ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle tahsil 
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edileceği;  
23 üncü maddesinde, genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak 

durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen damga vergisinin, 
ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca yirmiüçüncü; 115 
Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 1/4/2019 tarihinden itibaren verilecek 
beyannamelerde yirmialtıncı) günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine 
bir beyanname ile bildirileceği ve 26 ncı günü akşamına kadar yatırılacağı hükümlerine yer 

verilmiştir. 

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı 
bölümünün I/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet almalarına ilişkin 
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen 
ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve 
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve 
havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm 
altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin 
katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma 
değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise 
katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması 
gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, hakediş ödemelerine ilişkin 
düzenlenen kağıtların ilgili dönemlerdeki hakedişler ve fiyat artışlarının da dahil 
edilerek KDV hariç tutar üzerinden düzenlendiği tarihte geçerli olan nispette damga 
vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

 
Arz Ederiz 
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