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7394 sayılı Kanun 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Yasanın 19. Maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na aşağıdaki 

Geçici 6. Madde eklenmiştir. 
  
“Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi 
 
GEÇİCİ MADDE 6- 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 

ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden (kabulü/geçici kabulü 
onaylanmamış olan) sözleşmelerde; 

 
a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale 

dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre 
hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak arttırılabilir. İhale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin 
bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı 
verilebilir. 

  
b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen 

kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait 
endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks 
temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu 
üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir. 

 
1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen (3 üncü maddesindeki 

istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) 
sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre 
gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir. 
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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 dâhil) 
yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre devredilen 
sözleşmeler için bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Feshedilen 
sözleşmelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bendindeki hükümler uygulanmaz. Sözleşmenin feshi 
halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve 
yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar 
dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamaz ve 4734 sayılı Kanunun 53 
üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade edilmez. 
Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik idarece uygun 
görülecek tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga 
vergisi alınmaz. Bu fıkra kapsamında feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet 
alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yeniden ihale 
edilebilir. 

  
Geçici 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki sözleşmeler için 

birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme 
yapılabilir. 

 
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile bu 

bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dö- 
nemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin fes- 
hine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri 
tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

 
Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce, 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen veya aynı Kanunun 22 nci maddesine göre 
imzalanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile aynı 
Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle yemeği hizmet alımlarına 
ilişkin sözleşmelerin/protokollerin (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya 
tasfiye edilenler ile kabulü yapılanlar hariç), 1/1/2022 ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu 
tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin 
bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir. 
Bu fıkra kapsamındaki sözleşmelerde/protokollerde bu maddenin diğer fıkraları uygulanmaz. 
Bu fıkra kapsamında ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale 
Kurumunun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”  Denilmektedir. 

 
Bilgilerinizi ve Genelgenin ilgili esnafımıza duyurulması hususunda gereğini rica 

ederiz 
 

 
        
                         Enver YENİÇERİ                                            Fevzi APAYDIN 
                           Genel Sekreter                                                     Başkan 
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