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SİMDATA BÜLTEN 

 

Kamu İhale Kurumu tarafından değişiklik yapılan fiyat farkı düzenlemeleri ile ilgili 

olarak "Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat 

Edilecek Hususlar" yayımlanmıştır.  

 

Bilindiği üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan 

Esaslara ilişkin 23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 24 Şubat 2022 

tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 26 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu kapsamda yapılan değişikliklerle; 

 

a) Mal alımlarında: 

1- Elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri, LPG ve ilaç alımları dışında kalan mal alımlarında, 

sözleşme süresinin 180 takvim gününü aşması kaydıyla, sözleşmenin 180 takvim gününü 

aşan kısmı için fiyat farkı verilmesi imkânı getirilmiştir. 

2- Sıvılaştırılmış doğalgaz alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yayımlanan ilgili endeks yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) tarafından yayımlanan fiyatların esas alınması sağlanmıştır. Söz konusu fiyatlar aylık 

olarak EPDK’nın resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 

b) Hizmet alımlarında: 

1- Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

2- İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması 

durumunda, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt 

endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, idarelerce ihale 

dokümanında girdilerin ağırlık katsayıları ve kullanılacak alt endeksler belirlenmeyerek, 

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

3- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülen malzemeli yemek hizmeti 

alımlarında, çiğ girdilere ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt 

endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. 
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4- Akaryakıt girdisine ilişkin fiyat farkı hesabında TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeks 

yerine EPDK tarafından yayımlanan bayi satış fiyatlarının esas alınmasına yönelik değişiklik 

yapılmıştır. Söz konusu fiyatlar günlük/aylık olarak EPDK’nın resmi internet sitesinde 

yayımlanmaktadır. 

5- Sözleşme imzalandıktan sonra ÖTV değişikliği yapıldığı takdirde bu değişimin ayrıca 

hesaplanmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

c) Yapım işlerinde: 

1- Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

2- İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması 

durumunda, yapım işinde kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt 

endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, idarelerce ihale 

dokümanında girdilerin ağırlık katsayıları ve kullanılacak alt endeksler belirlenmeyerek, 

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

3- Akaryakıt girdisine ilişkin fiyat farkı hesabında TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeks 

yerine EPDK tarafından yayımlanan bayi satış fiyatlarının esas alınmasına yönelik değişiklik 

yapılmıştır. Söz konusu fiyatlar günlük/aylık olarak EPDK’nın resmi internet sitesinde 

yayımlanmaktadır. 

4- Sözleşme imzalandıktan sonra ÖTV değişikliği yapıldığı takdirde bu değişimin ayrıca 

hesaplanmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

5- 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. 

 

Bu çerçevede, ihale ve sözleşme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen, 

ilanı veya duyurusu 28 Mart 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde, idarelerce ihale 

dokümanlarının hazırlanmasında yukarıda aktarılan hususların dikkate alınması önem arz 

etmektedir. 

 

 

Arz Ederiz 

            Simdata Danışmanlık  
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