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4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 8 inci maddesinde; "Sözleşme türlerine göre
fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri ıespite Kamu ihale Kurumunun teklifi üzerine
Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre
sözleşmeye bağladıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerime ilişkin fıyat farkı hesabında
uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen kararlarda değişiklik yapan taslak hazırlanmıştır.

Ekte yer alan taslağa ilişkin olarak nihai öneri ve değerlendirmelerin 31. ı2.2021 tarihine kadar
resmi yazıyla Kurumumuza ve kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.
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FiYAT FARKıNA İLİşKİN ESASLARDA DEGİşİKLİK YAPıLMASıNA
DAİR ESASLAR TASLAGI

MADDE 1- 27/6/20 ı3 tarihli ve 20ı3/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre ihale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak
Fiyat Farkına ilişkin Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alımlannda"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bunlar dışında kalan mal alımlarında sözleşme süresi bir
yılı aşmak şartıyla sözleşmenin bir yılı aşan kısmı için" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bendin sonuna aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş
ve (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bendin sonuna aşağıdaki
(5) numaralı alt bent eklenmiştir.

"2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ihalenin yapıldığı aya ait EPDK tarafından aylık
yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, ihalenin yapıldığı aya ait
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003= 100,
CPA2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı "Gaz imalatı;
ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,"

"5) Sözleşme süresi bir yılı aşan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri
alımları dışında kalan mal alımlarında bir yılı aşan dönem için, bir yıllık sürenin bittiği tarihin
içinde bulunduğu aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak
idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fıyat
endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili
sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel"
sütunundaki sayıyı,"

"2) Sıvılaştınlmış doğal gaz (LNG) için sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken
tarihin içinde bulunduğu aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını,
diğer doğal gaz türleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde
bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fıyat
endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2
numaralı "Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı" başlıklı sütunundaki
sayıyı,"

"5) Sözleşme süresi bir yılı aşan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri
alımları dışında kalan mal alımlarında, bir yılı aşan dönem için, sözleşmeye göre malın teslim
edilmesi gereken aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak
idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fıyat
endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili
sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel"
sütunundaki sayıyı,"

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "LPG"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 4646 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK tarafından
belirlenen LNG" ibaresi eklenmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki ondördüncü fıkra eklenmiştir.

"(14) Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları dışında
sözleşmesi bir yılı aşan diğer mal alımlarında bir yıllık sözleşme süresini aşan dönem için
sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla fiyat farkı hesaplanabilir."

MADDE 4- Aynı Esasların Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
Geçici Madde 4 eklenmiştir.

-csctct MADDE 4- (1) İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten
önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
Esaslara göre hesaplanır."
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MADDE 5- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (e) ve (i) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıda yer alan bentler eklenmiştir.

"e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt
ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından fıyatı yayımlananlar için Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan uygulama ayına ait
satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin
fiyatı,"

"i) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise
münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks
tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak
uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,"

"1) Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi
üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri
tablosunu,"

"m) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna
bildirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan
aylık ortalama satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı
yere ilişkin fiyatı,"

MADDE 6- Aynı Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
"Pn=al + aZ ~n + bl Yn + bZ 9..!!:. + C Mn" ibaresi "Ps=a l + aZ ~n + bl AYn + bZ Yn + b3 Gn +

lo Yo Go Mo lo AYo Yo Go

C Mn" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "bı" ibaresinden sonra gelmek
Mo

üzere ", bı'' ibaresi eklenmiş, (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve G) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek
fıkranın sonuna aşağıdaki (k) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın sonuna aşağıdaki
(d) bendi eklenmiş, beşinci ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci
fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel
Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel"" ibaresi
"Endeks tablosunun "Genel"" olarak değiştirilmiştir.

"g) b2: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"ğ) b3: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,"
"h) c: Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir

katsayıyı,"
"ı) So: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu ayda

geçerli fiyatı,"
"i) Sn: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin

gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli fiyatı,"
"j) Eo: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı

Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve ihale
tarihinin içinde bulunduğu ayda geçerli ortalama fiyatı,"

"k) En: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatlan Endeksleri-Madde Sepetİ ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve
sözleşmeye göre hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli ortalama fiyatı,"

"(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan
girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında
gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin
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belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, bl, b2, b3 ve c katsayıları
belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı al katsayısı olarak alınır."

"b) AYa: İhale konusu iste kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı
veya ağırlıklı olarak uygularıacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatını,

AYn: İhale konusu işte kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı veya
ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan uygulama ayına ilişkin ortalama satış fiyatını,"

"ç) Ya, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks tablosunun 19 numaralı "Kok ve Rafine
Petrol Ürünleri", 19.1 numaralı "Kok Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol
Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"

"d) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks tablosunun 28 numaralı
"Makine ve ekipmanlar b.y.s.", 28.1 numaralı "Genel amaçlı makineler", 28.2 numaralı "Diğer
Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı
"Metal işleme makineleri ve takım tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler"
sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"

"(5)Yukarıdaki endekslerden Go ve Gn için idarece; Endeks tablosundan alt sektörler
itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit
edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları
durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas
alınır."

"(7) İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği
dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas bl, b2, b3 ve c değerleri için aynı anda birden fazla
endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir."

MADDE 7- Aynı Esasların 7 nci maddesinin ondördüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt
Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel"" ibaresi "Endeks tablosunun
"Genel"" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2003=100
Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel""
ibaresi "Endeks tablosunun "Genel"" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Esasların 1Ouncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11- Aynı Esasların Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

Geçici Madde 2 eklenmiştir.
-cscıct MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten

önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
Esaslara göre hesaplanır."

MADDE 12- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde
Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ı)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt
ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında ilbazında yayımlanan uygulama ayına ait
satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin
fıyatı,"

"ı) Temel endeks: ihale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise
münferit sözleşme için teklifvermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks
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tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kuruımı tarafından
fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun İnternet sayfasında il bazında
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak
uygulanacağı yere ilişkin fiyatı," -

"k) Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi
üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri
tablosunu, "

"I) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilen
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan aylık
ortalama satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere
ilişkin fiyatı,"

MADDE 13- Aynı Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "a, bl, b2, b3, b4, b5 ve c değerlerinin
ağırlık oranları temsil katsayılarının" ibaresi "maliyet girdilerinin ağırlık oranlarını temsil eden
sabit katsayıların" olarak, (g), (ğ), (lı) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın
sonuna aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın sonuna aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, beşinci, altıncı ve
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan "Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt
Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel"" ibaresi "Endeks tablosunun
"Genel?" olarak değiştirilmiştir.

"(1) Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır:
F = An x B x ( Pn - 1 )
Ps= a ~n+ bl Çn + b2 E!!. + b3 AYn + b4 Yn + bS Kn + b6 Gn + C Mn"

lo Ço Do AYo Yo Ko Go Mo
"g) b3: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"ğ) b4: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"h) b5: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"ı) b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"i) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"a) İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici

Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun "Genel"
sütunundaki sayıyı,"

"b) Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks tablosunun 23 numaralı
"Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri", 23.1 numaralı "Cam ve Cam Ürünleri", 23.2
numaralı "Ateşe dayanıklı ürünler", 23.3 numaralı "Kilden inşaat malzemesi", 23.4 numaralı
"Diğer porselen ve seramik ürünler", 23.5 numaralı "Çimento, Kireç ve Alçı", 23.6 numaralı
"Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar", 23.7 numaralı "Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve
tamamlanmış)", 23.9 numaralı "Metalik olmayan diğer mineral ürünler" sütunundaki
sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"

"c) Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks tablosunun 24 numaralı "Ana
Metaller", 24.1 numaralı "Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar", 24.2 numaralı "Tüp, boru, içi
boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten", 24.3 numaralı "Çeliğin ilk işlenmesinde elde
edilen diğer ürünler", 24.4 numaralı "Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller", 24.5
numaralı "Metal Döküm Hizmetleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini
veya birkaçını,"

"ç) AYo: İhale konusu iste kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı
veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatını,
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AYn: ihale konusu işte kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı veya
ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan uygulama ayına ilişkin ortalama satış fiyatını,"

"d) Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks tablosunun 19 numaralı "Kok ve Rafine
Petrol Ürünleri", 19.1 numaralı "Kok Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol
Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"

"e) Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks tablosunun 16 numaralı "Ağaç ve
Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)", 16.1 numaralı "Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış", 16.2
numaralı "Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler" sütunundaki
sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçıru,"

"f) Go, Gn: ihale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat
farkı hesabına esas sayı veya sayıları,"

"g) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks tablosunun 28 numaralı
"Makine ve ekipmanlar b.y.s.", 28.1 numaralı "Genel amaçlı makineler", 28.2 numaralı "Diğer
Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı
"Metal işleme makineleri ve takım tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler"
sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"

"(5) Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Endeks tablosundan alt sektörler
itibarıyla işin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümarunda
belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri
için Endeks tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas alınır."

"(6) idare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde sabit
katsayıların toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi
ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi
zorunludur. "

"(7) işin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş
programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas sabit
katsayılar için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği
gibi, bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de
belirlenebilir. Bir katsayı için aynı anda birden fazla endeksin belirlendi ği durumlarda, her bir
endeksin nispi ağırlığı da belirlenir. Ağırlık oranıru gösteren sabit katsayılardan biri, birkaçı
veya tamamı kullanılarak, yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00)
eşit olacak şekilde farklı katsayılar belirlenebilir."

MADDE 14- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere "Ancak, sözleşme süresi bir yılı aşan yapım işlerinde fiyat farkı
hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur." cümlesi eklenmiş, sekizinci
fıkrasında yer alan "sözleşme yılı" ibaresi "ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait" olarak,
"sözleşme yılı" ibaresi "ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait" olarak ve onuncu fıkrasında
yer alan "süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (pn)
değerinden" ibaresi "iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen
gerçekleştirildi ği ayın endeksinden" olarak değiştirilerek onikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu madde
hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla" ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan
2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun
"ÜFE Genel"" ibaresi "Endeks tablosunun "Genel"" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2003=100
Temel YılIı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel""
ibaresi "Endeks tablosunun "Genel"" olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 17- Aynı Esasların II ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18- Aynı Esasların Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

Geçici Madde 2 eklenmiştir.
-crcıct MADDE 2- (ı) ilanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten

önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."

MADDE 19- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

MEVCUT DÜZENLEME DEGİşİKLİK TASLAGI
Kapsam Kapsam
MADDE 2- (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002 MADDE 2- (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002

tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk
parası üzerinden sözleşmeye bağlanan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol parası üzerinden sözleşmeye bağlanan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol
ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında uygulanacak ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında ve bunlar
fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır. dı~ında kalan mal alımlarında sözle~me süresi bir yılı a~mak ~artıyla

sözle~menin bir yılı a~an kısmı i~in uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara
göre hesaplanır.

Fiyat farkı hesabı Fiyat farkı hesabı
MADDE 5- (1) Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: MADDE 5- (1) Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

F = (M x B) x [(A2/Al)-l] F = (M x B) x [(A2/Al)-1]

(2) Fiyat farkı hesabında; (2) Fiyat farkı hesabında;
... ...
ç) ç)
... ...
ı) Değol goz i~in, ihalenin yapıldığı aya ait 'l'ül'lilye İstatistik 2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ihalenin yapıldığı aya

KUFumu (oFaundan ayhl~ ~'a~[lmlanaB ıOOJ-IOO +emel ~tlh ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer
ifFetiei Fiyatlal'I Alt SelttöFlere Göre Endeks SaBu~laFI doğal gaz türleri için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik
'foblasunuB 40ı BumaFah "Gaz gFetimi ve Dağıtımı" başllkb Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi,
siHuBuBElalilsayıyı, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihse) seri

tablosunun 35.2 numaralı "Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz
yakıtların dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,

...
5} Sözle~me süresi bir yılı a~an elektrik2 doğal gaz2 ila~2uetrol

... ürünleri ve LPG ürünleri alımları dı~ında kalan mal alımlarında bir
yılı a~an dönem için2 bir yıllık sürenin bittiği tarihin i~inde
bulunduğu aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve
2ereklerine UV2un olarak idarece tespit edilen Türkive İstatistik
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALıMLARıNDA UYGULANACAK rtv AT FARKTNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için sözleşmeye göre malın
teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait EPDK
tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz

d) A2; türleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin
içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından

ı)-Da-ğal-gıız i~in, t>özleşmeye-göre malm teslim edilmesi aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008
gerelien tıırilıin i~inde bulunduğu aya ait Türkiye İstııtistik kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2
Kurumu tarafından ayhl" yııyımlRnan 2003 100 Temel YıU. numaralı "Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların
Üretiei Fiyııtları Alt Sektörlere Göre Endel{s Sonu~lıırı dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,
Tablosun-tHl--4{)l nUH.aralı "Gaz-Ü-r-etimi ,,'e Dağmmı" başhldı
sütutı-u-B-dalôsayıyı; 5) Sözleşme süresi bir yılı aşan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol

ürünleri ve LPG ürünleri alımları dışında kalan mal alımlarında,
bir yılı aşan dönem için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi
gereken aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklel'ine '
uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi,
2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri
tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin
yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel" sütunundaki sayıvı,

Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi,
2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarma göre tarihsel seri
tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin
yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel" sütunundaki sayıyı,

d) A2;

ifade eder.
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

ifade eder.
Uygulama esasları Uygulama esasları
MADDE 6- MADDE 6-
... ...
(10) 5015 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK tarafından (10) 5015 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen

belirlenen petrol ürünlerinden benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, petrol ürünlerinden benzin türleri, gazyağı, motorin türleri, kalorifer
kalorifer yakıtı ve fuel oil türleri ile 5307 sayılı Kanun çerçevesinde yakıtı ve fuel oil türleri ile 5307 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK
EPDK tarafından belirlenen LPG ürünleri için fiyat farkı tarafından belirlenen LPG ile 4646 saı:ılı Kanun !ı;er!ı;evesindeEPDK i
uygulamasına esas fiyatlar EPDK tarafından izlenerek internet tarafından belirlenen L~G ürünle~ için fiyat farkı uygulamasına esas
sayfasında yayımlanır. fiyatlar EPDK tarafından ızlenerek ınternet sayfasında yayımlanır. .

...
... (14) Elektrik2 doğal gaz2ila~2J!etroı ürünleri ve LPG ürünleri

alımları dı~ında sözle~mesi bir ı:ılı a~an diğer mal alımlarında bir
ı:IUık sözle~me süresini a~an dönem i~in sözıe~mesinde belirtilmek
kaı:dıı:la fiı:at farkı hesaJ!lanabilir.

GE~İCİ MADDE 4- {l) İlam veı:a duı:urusu bu Esasların
ı:ürürlüğe !tirdiği tarihten önce ı:aJ!ılml~ olan ihalelerde fiı:at farkıı
ilanın veı:a duı:urunun ı:aJ!ıldığl tarihte ı:ürürlükte olan Esaslara
~öre hesanlanır.
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİzMET ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

MEVCUT DÜZENLEME

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

i) Temel eıulel"s: ihale tarihinin~de bulunduğu 1l}'8 Ilit

end~k:si;~~e~-tHılaşma ihalelerifl:de-.ise-mÜflferİt sö.zleşme itin
teklif '/ermeye da\'etin yapıldığı tarihin i~inde bulunduğu aya ait
endeksi,

DEGİşİKLİK TASLAGI

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks tablosundaki
sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan uygulama
ayına ait satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya
ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,

i) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve .
anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye
davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks
tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatlarından, sözleşmenin
uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,

II Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık
yayımlanan Yurt ici üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008
kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,



4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİzMET ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

m) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna bildirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan aylık
ortalama satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya
ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,

ifade eder.

ifade eder.

Fiyat farkı hesabı Fiyat farkı hesabı

MADDE S- (1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplarıır: MADDE S- (1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

c) Diğer hizmet alımlarında; c) Diğer hizmet alırnlarında;

F=AoxBx(Po-l) F=AoxBx(Po-l)

Pn=al + a2 ~n + bl ~ + b2 Yn + b3 Gn + C Mn
lo AYo Yo Go Mo

(2) Formüllerde yer alan; (2) Formüllerde yer alan;

g) bı: Dii!:er katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden
sabit katsayıyı,

ğ) ba: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil
eden sabit bir katsayıyı,L_ _ı~~~==~~~~~2_ --

gt-bı~eme_vey_n-4~-ef'iB-nğtml~
eden sabit bir katsayıyı,
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİzMET ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

ğj c: Makine ve ekipmanın amortismaruna ilişkin ağırlık
oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

it) So: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve ihale tarihinin
içinde bulunduğu ayda geçerli fiyatı,

ı) Sn: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve sözleşmeye göre
hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli fiyatı,

ij Eo: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve
Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve ihale tarihinin içinde
bulunduğu ayda geçerli ortalama fiyatı,

:H En: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve
Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin
gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli ortalama fiyatı,

ifade eder.
~tFlt1HH·-afl1afl:niHlişhlo luttsayıla r, işin-mteHğine--ve-işte

I"ullaollaa girdilere uygun biçimde belirlenen al, aı;--b.J-,bı~
katsn~'tlaFl taplnmı bire (1.00) eşit alaeal" şelillde belirlenir "le ihale
dtHi-iİmanında---gesterilir. Katsayılarm belirlenmestn4-(.,>-~oeeUkle
aı,b.ı,bı "le e katsayıları belirleadiliten SORra bunlarla toplamı
birdea çılUlFIlaral" bulunan sayı a.ı-Imtsa}'ISIolaraı" alıaır.

(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)'den;

b) Ye, Yn: Kah ve sıvı yakıtlar içia, Türl"iye-ktatistik
Kurumu tarafından aylıı" )'ayımlanan 2003=l-OO---+eme1--V-ıIH
Üretiei Fiyatları Alt SelEterlere Cere EndelEs SonuçlaFı
Tablosunun 23 nUDu_rob "Koli Kömü-rü-ve-Rafine Edilmiş Pett'ol
Ürünleri", 231 numaralı "Kol" Fırıııı Ürünleri", 232 numMaIı

lı) c: Makine ve ekipmanın amortismanma ilişkin ağırlık oranını '
temsil eden sabit bir katsayıyı,

ı) So: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve ihale tarihinin
içinde bulunduğu ayda geçerli fiyatı,

i) Sn: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve sözleşmeye göre
hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli fiyatı, .

j) Eo: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve
Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve ihale tarihinin içinde
bulunduğu ayda geçerli ortalama fiyatı,

k) En: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan
2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve
Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin
gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli ortalama fiyatı,

ifade eder.
(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine

ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit
olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her
sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin
belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle az,
bı, bı, bı ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı
birden çıkarılarak bulunan sayı aı katsayısı olarak alınır.

(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)'den;

bL AYo: İhale konusu iste kuııanılan akaryakıt ürünü için
sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il
bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatını,

AYn: İhale konusu işte kullanılan akaryakıt ürünü için
sözlesmenin uvzulanacağı veya ai!ırlıklı olarak uvaulanacaaı il
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İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

d) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks
tablosunun 28 numaralı "Makine ve ekipmanlar b.y.s.", 28.1 i
numaralı "Genel amaçlı makineler", 28.2 numarah "Diğer Genel

~) Mo, Mn: Maltine "Le eltipmana ait amortisman ifi!in, Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancıhk
Türlifye İstatist')i Kunımu tarafından ayhliyayımlanan 2003 100 Makineleri", 28.4 numaralı "Metal işleme makineleri ve takım
Temel yıılı-(j..retrei Fiyatlan Alt Sektörlere Cöre EndeliS Sonu~lan tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler"
~9 numaralı "Makine "Le Te~hizat b.}'.s.", 291 sütunundaki saydardan ilgisine göre uygun olan birini veya
numar~~ak, Motorlu TilŞıt ..re Motosililet Motorlan Hari~ birkaçını,
()IHUll~ Üzere Melumili Cü~ Kullanımı "re Üreti.mi i~in
~-292-num8r81ı-..!iDiğef'-Gene1 jı\m8~1ıMakineler", 293
ftum-a:r-tılı---,!_Tal'l-m-----ve-_d-().rırum.eHık--Ma-kineleri", 29S~
"Diğer Özel-Amil~h Ma'(iM~und8Iii S8)'Iyr, ifade eder.

ç) Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks tablosunun 19
numaralı "Kok ve Rafme Petrol Ürünleri", 19.1 numaralı "Ko k
Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri"
sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya
birkaçmı,

H~iş-I;'-etr-(}I···ÜFÜflJer-i!LsütttnUftdalii sayılardn.n ilgisine bazıoda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
gere UygURolun biriBHteyil-bir.ı~HH, yayımlanan uygulama ayına ilişkin ortalama satış fiyatını,

ifade eder. (5) Yukarıdaki endekslerden Go ve Gıı için idarece; Endeks
tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin

(5) Vuli.arıdaid endekslerden Ce "LeCn için-idareee; TOFiiiye niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale
İstatistiı~ Kurumu tarafından ayıt." yayımlanan 2003 100 Temel dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti
VıII Üretici Fiyatlan ,A.. 1t Selitörlere Cöre EndeliS SORuçları yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks
Tablosundan alt selitörler itibanyla malzeme "Lediğer hizmetlerin tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas alınır.
niteliği ve gereiderine uygun olaR sütun "leya sütunlar tespit
edilerel, hangi sütun veya sOtunlardala sayı veya sa)'ıların
·kullanllaeağının ihale dol"ümanında belirtilmesi zorunludur.
Lıö ,I' L ."._~_.i .i~~"'J}T.n .
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4734 SAYILI KAMU iHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİzMET ALıMLARıNDA UYGULANACAK FiYAT FARKINA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

i:klFmnlftFdo ise G9-ve--Gfl>····-eDdeksle-r-i--i~____:~kiyeİ§tatistili
Kurumu taraflOdaB ayhl" yayımlaBan 2003 100 Temel Yılh
Üretiei Fiyatları Alt Selifartere Gare Eodelts Saou.;larl
T-a-bffisit8:uo-!LÜFEGeoe-l~iittHt:u-Rdakj.-sHy.ffi:tr--es-as-aJ.ıftH'o

f+)---İşiB--gerçekleştir-ilnıes-iftde--ku-14ftflllaeak--m-n-~eme--\'-e
maliioe ile eldpmanlD niteliği dildmte ahBarak, fiyat forlu
hesoblHa esas bı.,.bı, ve e değeFieri içio ayoı aBda birden fazla
end-eks--d-e-beliFI-encbilir.

(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin
uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks
belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, TÜFldye
ktltttst-ik-:lfuflHBu tarnfmdım oyhl" yayımlanan---l()~OO Temel
-Yılı. Ü~tiei Fiyatlan Alt 8eldarlere GGr-e-E~-FI
Tablasunun "ÜFE Geoe)" sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı
hesaplanır.

(7) İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine
ile ekipman ın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas bı, i
bı, bs ve c değerleri için aynı anda birden fazla endeks de
belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da
belirlenir.

(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin
uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından i
değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yenı bir endeks
belirlenir ıse bu endeks; yenı bir endeks belirlenmez ıse, Endeks
tablosunun "Genel" sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı
hesaplanır.

Uygulama esasları
MADDE 7-

Uygulama esasları
MADDE 7-

-fl-4)--Akaryalat girdisinin ne""ine u~'gulan"n Özel Tülwtim
Vergisinde değişiIdil .. gerçeldeşmesi halinde, bu değişildiğin bayi
satış fiyatl&rınd-a-yoI~ğl artış "leya-azalış dildillte ahnarok:;-bı
IwtsaylsIHt&B-esa:pl-n-nmaslnaesltSulman miJifltrllt uyguIltiRa ayına
I..arşılıl" gelen kısmı i~in bu ,'ergide birim başına meydana gelen
değişiklil.. nıildan, 5 inei---l1Hlddeye göre yapılan fiyat farlıı
ı,~~~i.. rı ... ;;.. ., .1, .1, "rı 1 .~:ı:_~ ..._.., ..,...."'.... "'," .

(14) Mülga
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİzMET ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler
MADDE 8- MADDE 8-
... ...
(2) Birinci fıkraya göre yapılacak fiyat farkı hesabında temel (2) Birinci fıkraya göre yapılacak fiyat farkı hesabında temel

endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks, İş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel
endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya
aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak ait endeksi ifade eder.
:türiii,te İstatistili Kurumu bırafından a,thli ,tayımlanan ıOOJ ı00 Temel endeks ve güncel endeks olarak Endeks tablosunun "Genel"
Temel Yılh Üretiei Fiyatları Alt Sel(törlere Göre Endelis Senu~ları sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
:tablosUmtfl~ıe-; Genel" sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı
hesaplanır.

Çerçeve anlaşma ihalelerinde güncelleme ve fiyat farkı Çerçeve anlaşma ihalelerinde güncelleme ve fiyat farkı
MADDE 9- (1) İsteklinin çerçeve anlaşmaya esas teklifi, MADDE 9- (1) İsteklinin çerçeve anlaşmaya esas teklifi, münferit

münferit sözleşme aşamasında isteklinin teklif vermeye davet edildiği sözleşme aşamasında isteklinin teklif vermeye davet edildiği aydan bir
aydan bir önceki aya ait ıoo~ 100 :temel Yılh Üretiei Fi,'atları Alt önceki aya ait Endeks tablosunun "Genel" sütunundaki sayı veya;

SeMörlefe Göfe Endel,s Sonu~lllfl Tablosunun "ÜFE Genel" Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve isteklinin teklifvermeye davet
sütunundaki sayı veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve edildiği aydaki geçerli fiyatı, çerçeve anlaşma ihalesinin
isteklinin teklif vermeye davet edildiği aydaki geçerli fiyatı, çerçeve gerçekleştirildiği aya ait endekse veya geçerli fiyata bölünme k suretiyle
anlaşma ihalesinin gerçekleştirildiği aya ait endekse veya geçerli bulunan katsayı ile güncellenir.
fiyata bölünrnek suretiyle bulunan katsayı ile güncellenir.

Endel,s YC)'a fiyat belirlenmC)'en hizmet alımlarıoda fi)'at Endeks veya fiyat belirlenmeyen hizmet alımlarmda fiyat farkı
mıa MADDE 10- Mülga

MADDE 1.0 (1) ihale dolıümanlOda fiyot farlu ...'efileeeği
Ö:Hgörülmesi:ne nğmen idat'e tamfından sabit liDtsayı-la-T---ile
endekslefin beliflenmediği durumlarda, temel endeks ,re güneel

\
eadeks olafah:, :tüflti,'e İstatistilt Kurumu tarafından ayhlı.

_i ""\1\'1 .1/..,\ 'T' ._~i "_ii. i'] .4-' • V~ Li .. I. '" _i ...... 1,
r",rn _vv. "" ................. .~...... ""
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALıMLARıNDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

Göre Endeks~ı TablosuDuD "ÜFE Genel" sütunun.daıe
~. ",.~ nl.~ .• , ro, ~•• i L ..~ .

GEÇıCı MADDE 2- {ll İlanı veıa duıurusu bu Esasların
ıürürlüğe girdiği tarihten önce ıal!dmı~ olan ihalelerde fiıat farkı2

ilanın veıa duI!!runun ıal!ı1dığl tarihte ı:ürürlükte olan Esaslara
göre hesal!lanır.
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

MEVCUT DÜZENLEME DEGİşİKLİK TASLAGI

Tanımlar Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen; MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;.
... ...
~) Güneel eodelis: Uygulama aYıDaait endeksi, ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks

tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazıoda
yayımlanan uygulama ayına ait satış fiyatlarmdan, sözleşmenin
uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin

... fiyatı,
ii) Temel endel~s: ihale tarihinin i~inde bulunduğu 8Y8, ~er~e"le ...

anlaşma ihalelerinEle ise münferİt sö~leşme i~in telilif yermey~vetffi ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, i
)'apılElığl tarihin i~iode bulunEluğü Ü)'aait endeksi, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif

vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait
Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafmdan fiyatı yayımlananlar
için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında
il bazında yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatlarından,
sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı
yere ilişkin fiyatı,

...
k} Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından

aylık yayımlanan Yurt i~i üretici fiyat endeksi {2003=100} CPA
2008 kısımı bölüm ve gru~larına göre tarihsel seri tablosunuı

i} Satı§ fiyatı: Akanakıt ürünleri i~inı Enerji Piyasası
... Düzenleme Kurumuna bildirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme
ifade eder. Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan aylık

ortalama satı§ fiyatlarındanı sözle§menin uygulanacağı veya
aiırlıklı olarak uY2.ulanacaiı vere iliskin fivatı
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

Fiyat farkı hesabı
MADDE 5- (1) Türı" parası einsinden sözleşmeye bağlanan

yapım iş-lerine-i#şhlu-ftyftt..farkı-aş,ağul-aki-fur-müle göre hesaphıutf'f

F =An X B X ( Pn - 1 )

lfl i hl ~ + hZ DR +- h3.Jln + h4 K-H i- hS ~ i c::Pn

(2) Formülde yer alan;

ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat
farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile ıı,-IH,
bı, b3, b4, bS ve e değerleriaiu ağır"'" eranlan temsil h.atsaytlanBlB
yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

g) b3: Kah 'ıe" .. s,,'ı yal"ıtların ağıThi" 9TIlBmı temsil eden sabit
katsayıyı,

ğ)-b4 ı Ağa.~-ve-mııntiH'-Üritnlef'ifl.i.u-&ğfr4ık-Ofllf}tftt-tflB:si-l--edefl
sabit I{atsayı,'ı,

lı) bS: Diğer malzemelerin ağırlıl' erODIBI temsil eden sabit
katsa"IYI,

i) eı Makine ve eldpmana ait amertismanIB eTanlAI temsil edea
sabit I"atsayıyı,

ifade eder.

ifade eder.

Fiyat Farkı Hesabı
MADDE 5- (1) Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül

uygulanır:

F = An X B X ( Po - 1 )

Pn=

b6 Gn+ cMn
Go Mo

a ~n+ bl Çn + bZ On + b3 AYn + b4 Yn + bS Kn +
lo Ço Do AYo Yo Ko

(2) Formülde yer alan;

ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) ıncı
hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve
güncel endeksler ile maliyet girdilerinin ağırlık oranlarını temsil
eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu
bulunan fiyat farkı katsayısını,

gl b3: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit
katsayıyı,

ğ) b4: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil
eden sabit katsayıyı,

h) b5: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil
eden sabit katsayıyı,

i) b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit
katsayıyı,

i) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını
temsil eden sabit katsayıyı,
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(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)'den;
a) io, in: iş~ilil" i~in, Türl"iye İstatistik Kurumu tarafIBdan ayhl"

yoytoHtulftfl-lOO3 100 Temel-\4UI-+itketiei--FiyatluFJ Eııfteks.i-HtH"eftlfHt
Gruplarına Göre Endel"s Sayıları Tablosunun "Genel" sütunundalil
sayıyı;

b) Ço, Çnı Metaliı" olmayan mineral ürünleri i~in, Türlilye
istatistil" Kurumu tarafından aylıı" yayımlanan 2003 100 Temel Yılı.
Yr-etiei Fiyotları Alt Seldörlere Göre ERdel"s SORu~lorll'abJosunuR 26
numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri", 261 numarolı
!~~...:am Ürünleri", 262 IIHmarfth "İnşaat Amft~h OlamfH'tla1ı
Başku Ateşe Dft)'anıklı Olmayan Seramil" Ürünler; Ateşe Dayanıldı
SeFamil" Ürünler", 263 llUm:arftlı "Ser-amik---ı(-flI'{}--.ıve--Kaldırım
Taşları", 264 numaralı ")i~ırınlanmış Kilden Kiremit, BAket, Tuğha \'e
İnşaat Mol~emeleri", 265 numorob "Çimento, Kire~ Ye SlYa Alçısı",
266 numaralı "Beton, Sıva AI~1ve ~ıHHı Ürünler", 267
numaralı "Bina TaşlaFl Ye BURlarla ilgili Nesnelerin Süslenmesi,
Kes ilme9i,--Şekilleııdirilm esi 'le +-tHllft mlanHlasi" -süfl:ımı-ftd.a.ki
saydardan ilgisine göre uygun olan birini 'leyft birl"a~ını,

e)-DO,.-DB: Demir ve ~elil\ ürünleri için, Türlilye İstatistik Kurumu
taraftndan ayhl{ yaYIBI~el Yıllı Üretiei Fi)'atlan
Alt Sektörlere Göre Endelis Sonuçları Tablosunun 27 numarah~
M·etuı.Jer~~&s-l)emw,ç.e.Hl\ ve Deıuir Aluşıml~
272 "Borular", 273 numaralı "Diğer iıı" işleRmiş Demir 'le Çelik
Ürünleri", 274 nu~rli-ABa--M-etulIer ve Diğer De-mifli
Olmayan Metalier", 275 numara" "Metal Döl"üm Hizmetleri"
s-ütt.ıfHm.doldsayılardtı-ıHlgisine göre-uygtm-olon birini 'ıeyo birleoçını,

ifade eder.

(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler
(n)'den;

a) İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)
Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun
"Genel" sütunundaki sayıyı,

b) Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks
tablosunun 23 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral
Ürünleri", 23.1 numaralı "Cam ve Cam Ürünleri", 23.2
numaralı "Ateşe dayanıklı ürünler", 23.3 numaralı "Kilden
inşaat malzemesi", 23.4 numaralı "Diğer porselen ve seramik
ürünler", 23.5 numaralı "Çimento, Kireç ve Alçı", 23.6
numaralı "Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar", 23.7
numaralı "Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)", 23.9
numaralı "Metalik olmayan diğer mineral ürünler"
sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya
birkaçını,

c) Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks tablosunun
24 numaralı "Ana Metaller", 24.1 numaralı "Ana demir-çelik
ve ferro alaşımlar", 24.2 numaralı "Tüp, boru, içi boş profiller
ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten", 24.3 numaralı "Çeliğin ilk
işlenmesinde elde edilen diğer ürünler", 24.4 numaralı "Değerli
ana metaller ve diğer demir dışı metaller", 24.5 numaralı
"Metal Döküm Hizmetleri" sütunundaki sayılardan ilgisine
göre uygun olan birini veya birkaçını,

ç) AYo: İhale konusu iste kullanılan akaryakıt ürünii için
sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il

10



4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

~) Yo, Yn: Katı ,'e sn'. yalutlar i~in, Türh:iye istatistil" Kurumu
tarafından aylı": yayımlanan 2003 100 Temel Yıl" Üretiei Fiyatları
Alt SeMörlere Göre Endeks Sonu~laFl TablosuBu·u-2ı3-numar8lı.JiKe.k:
Kömü:FÜ ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri", 231 numaralı "Kol"
Fırın •. Ürünleri", 232 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri"
nt d I· i d ~ .. i ı,• •• "-~~su unun a~ sayı Rr Rn :n:ı:?Jıue-goreuygun o an-t7lFfm--T~nn ..".nt;

d) Ko, Kn: AğR~ ve mantar ürünleri i~in, Türlaye İstatistil"
KlH'lImu tarafIRdan ııyhl" yayımlanan- 2003 100 T-emeI-YIUı Üretici
Fiyatları A.t SelÜörlere Göre Endel\:S Sonu~laFl Tablosunun 20
numarah "Ağaff ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hari~); Hasır ,'e Örgü
Maneıııelerin.EJ.eu-Y-aftııan-li;şyftkW;-ıo:~e Bijfilmiş,
Planyalanmış ,<'eyaEmprenye Edilmiş", 202 numaralı "Abşap rlalw;
Kontraplal\:, Yongo be,'ba, Sunta, Diğer Pano ,'e Tabtalar"
~ayılarda·n-Hgisine göre uyguB-9lan birini-veya-bil'~tnt;

e) Go, Ge: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer
malzemeler için fıyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,

f)--MO,-Mıı: Malone ve elopmana ait amor-tisma-~Türldye
İstatistil" Kurumu tarafIRdan ayhl{ )'ayımlanan 2003 100 Temel Yıllı
YF~tiei-.Fiyatl8fl-AJt SeMöl'lere Göre EndeliS Sonufflar) Ta-blfts.unuR29
numaralı "Makine "le Teffbizat b.y.s.", 28.1 numaralı "U~al{, Motorlu
Taşd ve Motosildet MotorlaFı Hariff Olma'c Üzere Melcanil, Gü~
-Ko-IlantıB~nkinelel''', 2~1-..!!Diğ~--GeıteI
Amaffh Maloneler" ,293 numaralı "Tan m ,'e Ormaneıhk Mal"ineleri" ,
~u-maralı "Diğer Özel Amaçlı Ma.Üne.er" sütununda.o sayılardan
ilgisine göre UygURolan birini ,<'e)'ııbiF~H;

ifade eder.

11

bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatını,

AY n: İhale konusu işte kullanılan akaryakıt ürünü için
sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il
bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yayımlanan uygulama ayına ilişkin ortalama satış fiyatını,

d) Yü, YıL:Katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks tablosunun 19
numaralı "Kek ve Rafine Petrol Ürünleri", 19.1 numaralı "Kok
Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol
Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan
birini veya birkaçını,

e) Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Erıdeks
tablosunun 16 numaralı "Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya i
Hariç)", 16.1 numaralı "Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış", i

16.2 numaralı "Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden
(saz, saman vb.) ürünler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre
uygun olan birini veya birkaçını.

!) Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer
malzemeler için fıyat farkı hesabına esas sayı veya sayılan,

g) Mo, Mil: Makine ve ekipmana ait amortisman için,
Endeks tablosunun 28 numaralı "Makine ve ekipmanlar b.y.s.",
28.1 numaralı "Genel amaçlı makineler", 28.2 numaralı "Diğer
Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve
Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı "Metal işleme
makineleri ve takım tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel
Amaçlı Makineler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun
olan birini veya birkaçını,
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(5) Yulu.rıdaki say.lardan Go ve GR için idareee; Türl(iye
istatistil" Kurumu tarafIRdaB ayhl\. }'a}'ımlaoan L003 100 Temel Y-ıb
Üretiei Fiyatlan Alt Sektörlere Göre Endel(S Senuçları Tablesundao
alt sel'Jör-lef'--iti-btmy-la-işin-Biteliği "le gereldeRne-uygUB-&lan-siitun
veya sütunlar tespit edilerel" hangi sütun "Ie}'asütunlardald sayı veya
sayıltarın h:uJlanılaeağınlO ihale doliümanında belirtilınesi zerunludur.
İda-F-elerin-bu-tespiti yapamam .1. • ~.1 '.1 ot' .u ;!, ::!!!:-!!=!~:,::!n:.;
GO-ve-GH eodel(Sleri içio Türltiye Istatistil .. Kurumu taraflOdan ayhl ..
y-ayHD-laM~-YıIlı Üretle. Fiyatları Alt Seh.:törleı'e
Göre Endel(S Sonuçlan Tablosunun "ÜFE Geoel" sütuoundaki
sayılar esas alımr.

(6) İdare taraf.ndao, işio niteliğine ,'e işte liullomlan girdilere
uygun biçimde o, bJ,b2, b3, b4,-M--ve··-e--i\>in-t6f:lla:mt--bire(L.OO) eşit
olaeol ..şelulde I"atsayllar belirleoereli ihale doliümanlOda gösterilir.

(7) İşHı---H.ireli-k-v~SfllfHfH"'" göre imnlatta Jmliamlaeah:
malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin Imllanılaeağı
saflıa dililtale alınarak, fiyat far.u hesabıoa esas bı, bl, b3, b4 ve bS
değerleri i~in ima.atın farldı aşamalaflnda-uygulımmal< üzere farJdı
eodeJ ..sJer belirleoebileeeği gibi, bu değerlerin her biri için yul ..anda
saY-Htmkw-arasındao Ll}'OI a-nda birden fazla eodel(S de-bem'·leoemlif:.
Ağırlık oranıoı gösteren sabit l..atsaytlarlOdan biri, birlrnçı ,'eya
tamamı liullaoılarak, yap.m işinin farldı bölümleri/aşamalaFl için
toplamları bire (ı.OO) eşit olaeal .. şekilde farldı fiyat farkı l<otsayıl8fl
belirlenebilir.

12

ifade eder.

(5) Yukarıdaki sayılardan Gove Goiçin idarece; Endeks
tablosundan alt sektörler itibanyla işin niteliği ve gereklerine
uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanmda 'ı'

belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları
durumunda ise Go ve Go endeksleri için Endeks tablosunun
"Genel" sütunundaki sayılar esas ahnır.

(6) İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan
girdilere uygun biçimde sabit katsayıların toplamı bire (1.00)
eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi
ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya
esas endeksin belirlenmesi zorunludur.

(7) İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak
malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin
kullanılacağı saflıa dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas
sabit katsayılar için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak
üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu değerlerin her
biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla
endeks de belirlenebilir. Bir katsayı için aynı anda birden fazla
endeksin belirlendiği durumlarda, her bir endeksin nispi
ağırlığı da belirlenir. Ağırlık oramnı gösteren sabit
katsayılardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak, _y_aJ!lm

i
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(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin
uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi
halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu
endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, +MlÜye İstatistih. KHrumu
tarafından aybı" yayımlanan l003 LOOTemel Ydlı Üretiei FiyatlaFl
Alt Sel"törlere Göre Endel~ S9nu~laFl Tablasunun "ÜFE Genel"
sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00) eşit
olacak şekilde farklı katsayılar belirlenebilir.

(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının
sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni
bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise,
Endeks tablosunun "Genel" sütunundaki sayı esas alınarak fıyat
farkı hesaplanır.

13



4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKıNA
İLİşKİN ESASLARA DAİR KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ

(8) Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel
Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni
birim fıyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve
şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı
fıyat farkı katsayısına (Ps) bölünerek iş kaleminin sözleşme-yılı birim fiyatı
tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.

(8) Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri
Genel Şartnamesine göre ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait
fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fıyat yapılması
halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre
tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fıyat, uygulama ayı fiyat farkı
katsayısına (Ps) bölünerek iş kaleminin ihale tarihinin içinde
bulunduğu aya ait birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı nu
fiyat esas alınarak yapılır.

(10) Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan
işlerde, fiyat farkı hesaplanırken sii-Fe-bitim tarihinde uygulanmal"ta
alan (Ptı) değeri ile eezah çalışılan süredel"i (Pf!) değerinden düşük olanı
esas alınır.

Uygulama esasları
MADDE 6- (1) Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat

farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin
idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı
hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Ancak, sözleşme
süresi bİr yılı aşan yapım İşlerİnde fıyat farkı hesaplanacağma
ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Sözleşmelerde yer
alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan
sonra değişiklik yapılamaz.

Uygulama esasları
MADDE 6- (1) Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı

uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname
ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş
olması gerekir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve
usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

(10) Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile ceza!ı çalışılan
işlerde, fiyat farkı hesaplanırken iş programma göre
gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile ışın fiilen
gerçekleştirildlği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.

(12) Mülga
(ll) Alffiryolut girdisinin ne'l'ine uygulanan Özel Tül"etim

Vergisinde değişildil, gerçeldeşmesi halinde, bu değişildiği" bl\~ıi satış
fiyatlaFlnda yol uçtığı----artış---veya azıdış----d:i-kkcttte---allOııral",-DJ
I"utsayısmm hesaplanmasını} esas ah"llR mikta-nft-uygulama ayına
i, .1.1, i •• ı" .... L" L ~.,.ln_n ",..In~
"" ... '1. ~.,
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değişil~il" miMarı, ~ inei maddeye gÖFe~!af)llaıı fiyat farla hesabt-tıdruı.. - ,.~ .1 .1 ~,1 i, : i ~
' ....' u_~ .

Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler
MADDE 9- (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi MADDE 9- (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fıyat farkı

öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu
mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan
süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle,

bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize
kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idaFi şaf'tname edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş
ve sözleşmesinde yer veFilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı gruplan için, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
hesaplanır.

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde
bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin
işin gerçekleştirilmesi gereken aya.ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize ış

güncel endeks olarak +ıiFliiye IstatistH, KUFtHftU- tarafmdan a~!lıl.. programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi
~'ayımlanan 200J 100 :Jemel ~ılh lfFetiei Fi~'atları Alt Sel"törlere ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Endeks
Göre Endel.:s Sonu~larl +ohlosıınıın "YILE Genel" sütunundaki sayı tablosunun "Genel" sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı
esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. hesaplanır.

Çerçeve anlaşma ihalelerinde güncelleme ve fiyat farkı Çerçeve anlaşma ihalelerinde güncelleme ve fiyat farkı
MADDE 10- (1) İsteklinin çerçeve anlaşmaya esas teklifi, münferit MADDE 10- (1) İsteklinin çerçeve anlaşmaya esas teklifi,

sözleşme aşamasında isteklinin teklif v.~rmeye davet edildiği aydan bir münferit sözleşme aşamasında isteklinin teklif vermeye davet
önceki aya ait 200J 100 :Jemel \?tlh lJretiei Fiyatları AU Sel,töFleFe edildiği aydan bir önceki aya ait Endeks tablosunun "Genel"
Göre Entleks Sonu~laFI TaMosunulı "ÜFE Genel" sütunundaki sayı sütunundaki sayı çerçeve anlaşma ihalesinin gerçekleştirildiğİ aya
çerçeve anlaşma ihalesinin gerçekleştirildiği aya ait sayıya bölünmek ait sayıya bölünrnek suretiyle bulunan katsayı ile güncellenir.
suretiyle bulunan katsayı ile güncellenir.

Endelts veya fiyat hellrlenmeyen ~ıapım işlerinde fiyat farkı Endeks veya fiyat belirlenmeyen yal!ım i~lerinde fiyat i

MADDE ıı (i) idare ta~ dokümanIDda fiyat faFla farkı
~i - . .. .. ·H - ....... .1 :1 .. _i ,i MADDE 11- Müh!:ar ..... aa
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~iğHlm'Ummf'{kl.-,....remel eıulel"s '.'e-gü-Beel--e.uieks---·o!afll·k
l'ürleye istatistil" Kurumu tarafından Ryhk "R~'lmlanRu ıOOJ 100
~emel ~ılh Üretici F~'o-tıRrl Alt Seli:törlere GÖFe Endeli:s S9uu~h.rl
~Rbl9suuun "ÜFE Genel" sütununda'"i sayı esas ahnaral, fiyat fa-Fk::t !

.1-
i

..UI.

Kat-s-aY. beliFleuıe yetkisi Katsayı belirleme yetkisi
Mı'\DDE 12 (I) Bu EsaslaFa tabi işlerde uygulanmak üzeFe MADDE 12- Mülga

işlet'in niteliğ~IRnfteRh: girdi 9FRnlRrını belirlem~'e <;;e'tFe
ve Şehireilik BokiHıhğl, Enerji ,re ~abii Kaynlililar BalulRlIğt;
Ylaştlrma, Denizeilik ve Haberleşme Saltanlığı ile ()rman ve Su İşleri
B&k:a-nlıi,1f:lHB-tek:lif'I:-ÜzeRn-e--Kft-m.u---İha-Ie--K:UFUmu yet-kilidir-.--Kttr-um
taratindau belirleme yapılması halinde idareleF 5 inci maddedel"i
{&r--müldekUII&nllmak-~~~tsayJ
9Fft1ılorIDII"ullanır-lar.

GE~ICİ MADDE 2- (l} İlanı veya du~urusu bu
Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ~al!ılmı~ olan
ihalelerde fi!a! farkı esa,lanı Ilanın v"!a du!urunun !a~ıldığı i
tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.

i
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