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7351 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 
eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı geçici 5.maddesine göre; 
“01.12.2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile 
yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 01.07.2021 ile 31.12.2021 
tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında 
fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, … ek fiyat farkı 
verilebilir” hükmü düzenlenmiştir. 
 
Mezkûr düzenlemeye göre, maddekapsamına giren sözleşmelerde, ek fiyat farkı verilebilecek 
tarihler açısından idareler ve yükleniciler arasında tereddütler ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, 
anılan düzenleme kapsamına giren sözleşmelerin sadece 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri 
arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için mi yoksa bu tarihlerden sonra devam 
eden aylarda gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek kısımlar için de mi ek fiyat farkı 
verilebileceği hususunda tereddütler bulunmaktadır. Bazı idareler tarafından, kapsam 
dahilinde bulunan sözleşmelerde, 31.12.2021 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlar için de 
düzenlemeye göre ek fiyat farkı verilebileceği dile getirilmekte olup bu bakış açısının 4735 
saylı Kanunun Geçici 5. Maddesinin amacına da uygun olduğu tarafımızdan düşünülmektedir.  

 
4735 saylı Kanunun Geçici 5. Maddesinin amacı 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan 
ve devam eden sözleşmelerde yüklenicilerin artan döviz kuru ve fiyat artışları nedeniyle 
uğradığı zararların giderilmesi olup sadece “01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında (bu 
tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için” ek fiyat farkı verilebileceği yönündebir yorum ve 
uygulama, aynı sözleşmenin 01.07.2021 -31.12.2021 tarihleri arasında yapılan işlerinde ek 
fiyat farkı verilmesi ancak 2022 yılı içinde gerçekleşen kısmı için ek fiyat verilmeden eski 
fiyata göre işlerin yapılması gibi bir sonuç ortaya çıkaracak olup bu durumun kanunun 
amacına aykırı olacağı hususunun da Sayın Bakanlığı’nızca yapılacak değerlendirmede 
dikkate alınmasını arz ederiz.  

 



Yukarıda arz edilen nedenler ve uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 
4735 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesinin kapsamına giren sözleşmelerde, hangi tarihler 
arasında gerçekleşen işlere ek fiyat farkı verilebileceği, sözleşmesinin 01.12.2021 tarihinden 
önce yapılması şartıyla 31.12.2021 tarihinden sonra gerçekleşen işler için de ek fiyat farkı 
verilip verilmeyeceği, başvurunun nasıl yapılacağı, vs. konularında açıklama yapılmasını ve 
maddenin uygulanmasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek usul ve 
esaslarda bu konuya açıklık getirilmesini talep ederiz. 

 
 
 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
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