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SİMDATA BÜLTEN 

 
1. Kamu İhale Kurumu tarafından 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 

inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi 

Hakkındaki 3. Kurul Kararı yayımlanmıştır. 2022/DK.D-114 Göre; 

 
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar) yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 

5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

 

Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesinde “(1) Bu Esasların 

uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.” 

hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden Kurumumuza intikal eden uygulamadaki 

tereddütlere ilişkin 24/03/2022 sayılı 2022/DK.D-94 sayılı ve 30/03/2022 sayılı 2022/DK.D-101 

sayılı Kamu İhale Kurulu kararları alınmıştır. Ancak bu süreçte Kuruma başvurular yapılmaya 

devam etmekte olup, söz konusu Kurul kararları ile giderilen tereddütlere ilaveten Kurumumuza 

intikal eden uygulamadaki diğer tereddütlerin aşağıdaki şekilde giderilmesine karar verilmiştir: 

 

1) Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek fiyat farkının hesaplanabilmesi 

için yüklenicinin Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı 

olarak başvurması gerektiği dikkate alındığında, 28/3/2022 tarihinde başvuruda bulunan 

yüklenicinin başvurusunun süresi içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak: 

 

Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için 

yüklenicinin Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak 

başvurmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Esasların 24/2/2022 tarihinde yürürlüğe 

girdiği dikkate alındığında bu tarihi takip eden otuzuncu gün (26/3/2022) Cumartesi günü olup 

hafta sonu tatiline rastlamaktadır. Esaslarda ise, ek fiyat farkına dair son başvuru tarihinin hafta 

sonuna rastlaması durumuna ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.  

 

4735 sayılı Kanunun “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 36 ncı maddesinde “Bu 

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer 

verilmiştir. Anılan hükümden anlaşıldığı üzere, kamu ihale sözleşmeleri mevzuatında sürelere 

ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı hallerde Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerinin 

kıyasen uygulanması gerekmektedir.   
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Bu çerçevede, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sürelere ilişkin genel esasların 

düzenlendiği maddeleri incelendiğinde, bunlar arasında yer alan “Tatil günleri” başlıklı 93 üncü 

maddesinde “İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne 

rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer." şeklinde yer alan 

hükümden, belli bir sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde sürenin sonunun tatil 

olmayan ilk gün olarak dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.  Bu çerçevede, Türk Borçlar 

Kanunu’nun ilgili hükmünün kıyasen uygulanması sonucunda, Esasların yürürlüğe girdiği tarihi 

(24/2/2022) takip eden otuzuncu gün (26/3/2022 Cumartesi günü) hafta sonu tatiline 

rastladığından, ek fiyat farkı hesaplanması için yüklenicinin idareye başvuracağı son tarih olarak 

Esasların yürürlüğe girdiği 24/2/2022 tarihinden sonraki otuzuncu günü takip eden ilk işgünü olan 

28/3/2022 tarihinin (Pazartesi günü) alınması gerektiği, 

 

2) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ilgili bentleri uyarınca kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından sözleşme/protokol hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

karşılanan alımlara ilişkin olarak ek fiyat farkı hesaplanabilmesi ve/veya bu sözleşmelerin 

devredilebilmesi için sözleşme taraflarının karşılıklı mutabakatıyla sözleşme/protokol 

hükümlerinde ilave düzenleme yapılmasının tek başına yeterli olup olmayacağı diğer bir ifadeyle 

ilgili mevzuatında düzenleme yapılması koşulunun aranıp aranmayacağı hususuna ilişkin olarak:  

 

Esasların “İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin 

birinci fıkrasında “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü 

maddesindeki istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin imzalanan ve 2 nci 

maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeleri için, bu Esasların 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde ilgili mevzuatında düzenleme yapılması 

kaydıyla, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar 

için ek fiyat farkı hesaplanabilir ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir. Ek fiyat farkı, 5 inci, 6 ncı 

ve 7 nci maddelerde belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri sözleşmelerinde 

hesaplanabilir. Bu kapsamda hesaplanan ek fiyat farkı tutarı, bu Esaslara göre verilebilecek ek 

fiyat farkı tutarını aşamaz.” hükmü yer almaktadır. 

 

Esasların yukarıda aktarılan hükmü uyarınca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ilgili 

bentleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşme/protokol hükümlerine göre diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan alımlara ilişkin olarak ek fiyat farkı hesaplanabilmesi 

ve/veya bu sözleşmelerin devredilebilmesi için 24/2/2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde ilgili 

mevzuatında düzenleme yapılması, ilgili mevzuatın bulunmaması halinde ise bu konuda bir 

mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği, dolayısıyla sözleşme/protokol taraflarının karşılıklı 

mutabakatıyla sözleşme/protokol hükümlerinde ilave düzenleme yapılmasının tek başına yeterli 

olmayacağı, 

 

3) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında dış finansman yoluyla 

yaptırılan işler için Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerekli olan düzenlemenin 

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin olarak: 
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4734 sayılı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde, uluslararası 

anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında 

farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 

ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kanuna tâbi olmadığı hüküm altına 

alınmıştır. Ancak anılan Kanunda, 3 üncü maddenin (c) bendi kapsamında yapılacak alımlara 

ilişkin usul ve esasların hangi merci tarafından belirleneceğine dair herhangi bir hükme yer 

verilmemekte, bahse konu alımlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Kamu İhale 

Kurumunun görev ve yetkisi de bulunmamaktadır. 

 

Diğer taraftan, bahse konu alımlar uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış 

finansman ile yaptırılmakta olup, ihale ve sözleşme sürecine dair tatbik edilecek usul ve esaslar 

finansman anlaşmasında belirlenmektedir. Bu çerçevede söz konusu usul ve esasların, Esasların 

“İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen “ilgili mevzuat”a karşılık geldiği, 

 

Anlaşılmakta olup, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesi uyarınca, idarelerce tesis edilecek 

işlemlerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmasına ve kararın ilgili kısmının Kurumun 

resmi internet sitesinde yayımlanmasına, 

Oybirliği ile karar verilmiştir.  
 

 
2. Kamu İhale Kurumu tarafından İhale İlan Bedeli Ödemelerine İlişkin 07.04.2022 tarihinde 

Önemli Duyuru yayınlanmıştır. Buna göre;  

Kamu İhale Kurumuna, ihale ilan bedeli ödemelerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi 

amacıyla aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir: 

 

1- Kamu İhale Bülteninde ücretli yayımlanan her bir ihale ilanının bedeli; (01.02.2022-

31.01.2023 dönemi için) KDV dahil 1.770,00 TL’dir. (1.500,00 + 270,00 %18) Bu hizmet 

karşılığından Kurumumuz tarafından ödemeyi yapan idarelere, 1.770,00 TL’lik fatura 

düzenlenmektedir. 

 

2- Kurumumuz, Damga Vergisi Kanununda sayılı resmi daireler arasında 

bulunmadığından, Kurumumuza ön ödeme (avans veya kredi) veya kesin ödeme şeklinde ihale 

ilan bedeli ödemesi yapan resmi dairelerin (genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve 

belediyeler gibi); ödemeye ilişkin ödeme emri belgesi üzerinde, KDV dahil 1.770,00 TL olan ilan 

bedelinden, KDV hariç ilan bedeli üzerinden hesaplanan 14,22 TL 

(1.500,00/1000*9,48=14,22)  damga vergisini kesmesi, kalan tutar olan 1.755,78 TL tutarı 

Kurumumuzun hesabına aktarması gerekmektedir. Söz konusu idarelerin, Elektronik Kamu 

Alımları Platformu (EKAP) içerisinde ihale ilan bedeline ilişkin ödeme pusulası oluştururken de 

Kurum hesaplarına net olarak aktarılan 1.755,78 TL’lik tutarı seçmesi gerekmektedir. Böylece 

EKAP’tan seçilen tutarla, Kurum hesabına geçen net tutarın birebir eşleşmesi sağlanmış olacaktır. 

Söz konusu ödemeye ilişkin örnek muhasebe kaydı aşağıdadır. (Örnek-1) 
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3- Damga Vergisi Kanunu uyarınca resmi daire sayılmayan ve ödeme evraklarından damga 

vergisi kesmeyen diğer idarelerin (belediye şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici 

denetleyici kurumlar v.b.) ise EKAP’tan ihale ilan bedeli olarak 1.770,00 TL’yi seçerek 

Kurumumuz hesaplarına da 1.770,00 TL aktarması gerekmektedir. Böylece EKAP’tan seçilen 

tutarla, Kurum hesabına geçen tutarın birebir eşleşmesi sağlanmış olacaktır. Söz konusu ödemeye 

ilişkin örnek muhasebe kaydı aşağıdadır. (Örnek-2) 

 

4- İdarelerin ilan bedeli ödemelerini, EKAP’tan aldıkları ilan bedeli ödeme pusulası ile 

Kurumumuzun Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası nezdindeki Kamu İhale 

Kurumuna ait kurumsal tahsilat hesabına, bu bankaların herhangi bir şubesinden, ihale kayıt 

numarası ve barkod numarası belirtmek suretiyle manuel verecekleri talimatla yapmaları 

gerekmektedir. Kurumsal tahsilat hesabına manuel talimatla bu şekilde yapılan ödemeler aynı gün 

içerisinde EKAP’a yansıdığından dolayı sevk işlem formu düzenlenebilecektir. Sadece, Merkez 

Bankası üzerinden elektronik olarak (EFT suretiyle) ödeme yapan Muhasebat Genel Müdürlüğüne 

bağlı Genel Bütçeli Kurumlarca;  ihale ilan bedeli Örnek-1 deki gibi muhasebeleştirilerek 

Kurumumuzun 4940293809 vergi kimlik numarası ile Ziraat Bankası Ankara Cevizlidere Şubesi 

nezdindeki TR850001001925055035385259 IBAN numarasına, ödemeye ilişkin ödeme emri 

belgesi/muhasebe işlem fişi açıklamasının en başına ihale kayıt numarası ve barkod numarasının 

belirtilerek aktarım yapılması gerekmektedir. Genel bütçeli idarelerce, Kurumumuza ait olsun 

veya olmasın başka hesap veya IBAN numarasına yapılan ödemeler ile banka ekstresinde ihale 

kayıt numarası ve barkod numarası görülemeyen ödemeler işleme alınamamaktadır. Bu yüzden 

ödemeye ilişkin açıklamanın başına ihale kayıt numarası ve barkod numarasının yazılması önem 

arz etmektedir. 

 

 

Örnek -1 Ödeme emri belgesinden damga vergisi kesen (genel ve özel bütçeli idareler ile 

il özel idareleri ve belediyeler gibi) idareler için örnek muhasebe kaydıdır. 

 

 -------------------------------                           -----------------------------------------------  

    160                                                            1.770,00  

                      600/360       Damga Vergisi                                                  14,22  

                      325/103/102                                                                     1.755,78 

 

 ------------------------------                             ------------------------------------------------  

 

 

Örnek -2 Ödeme emri belgesinden damga vergisi kesmeyen (belediye şirketleri, sosyal 

güvenlik kurumları, düzenleyici denetleyici kurumlar v.b.) idareler için örnek muhasebe kaydıdır.  

 

-------------------------------                              -----------------------------------------------  

160/195                                                            1.770,00  

                             103/102                                                                            1.770,00 

 ------------------------------                                      ------------------------------------------ 
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3. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na yeni bir geçici madde eklenerek ek fiyat 

farkı verilebilmesine yönelik hazırlanan yeni bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre yeni ek fiyat farkı verilebilmesi 

ve ihalelerin feshi ile ilgili ikincil düzenleme yapılması hususunda Cumhurbaşkanlığına 

yetki verilmektedir.  

  

Arz Ederiz 

            Simdata Danışmanlık  
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