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İşlemlerinde Dikkat Edilecek 
Hususlar 

VALİLİĞİNE 
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 

İlgi: 10.03.1989 tarih ve 843-B sayılı Genelge. 

01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan ve 
yapı denetim hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerimizce yürütülmekte olan yapım 
işlerinde verilen süre uzatımları ve buna bağlı olarak yapılan ödenek dilimi değişikliklerinde 
sebebiyet verilecek hataların büyük mali külfet  getireceği gibi kamu zararı da oluşturacağı 
muhakkaktır. 

Bu itibarla, süre uzatımı konusunda herhangi bir eksikliğe ve yanlışlığa düşülmemesi 
için aşağıda belirtilen hususlara uygun hareket etme konusunda azami titizlik ve özenin 
gösterilmesi gerekmektedir. 

A) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İdarelerce  uyulması gereken  diğer  kurallar" 
başlıklı 62. maddesinin (b) bendinde "Öngörülen  ödeneklerin  kullanılmasına  imkan verecek 
süre dikkate  alınarak,  idarelerce  ihalelerin  zamanında  yapılması, birden  fazla  yılı kapsayan 
ve yatırım niteliği  olan işlerde  (doğal  afetler  nedeniyle  yapılması gerekenler  hariç) ise yılın 
ilk  dokuz  ayında  ihalenin sonuçlandırılması  esastır."  hükmü yer almaktadır. İhalelerin 
zamanında yapılmasında söz konusu madde hükmünün uygulanmasında azami titizliğin 
gösterilmesi uygun olacaktır. 

Ancak; madde hükmü yerine getirilse dahi, sözleşmenin imzalanması ve yer teslimi 
yılın son aylarında, iklim şartları bakımından çalışılamayan devrede veya sari yılda 
gerçekleşmesi nedenleri ile ilk yıl için programlanan sözleşme ödeneğinin bir kısmının veya 
tamamının harcanmasına imkan kalmamakta, ödenek dilimlerinin dengeli dağılımı 
yapılamamaktadır. Bu nedenlerle yıllara ait ödeneklerin revize edilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu itibarla sözleşme ödeneklerinin revize edilmesinde farklı  uygulamaya meydan 
vermemek, ödeneklerin harcanabilir olarak programlanmasını sağlamak üzere; 

İlk defa  ihale edilecek yapım işlerinde Tip İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Başlıklı 
hükmüne 'Sözleşme ödenekleri bilgi amaçlı olup, iş yeri tesliminden itibaren sözleşme 
bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarı hesaplanarak, ödeneklerin yıllara 
göre dağılımı yeniden hesaplanacaktır.' ifadesine  yer verilerek, 
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1) Yer teslim tarihine sözleşmede yer alan işin süresi ilave edilerek iş bitim tarihi 
belirlenecektir. Sürenin belirlenmesinde iklim şartları bakımından çalışılmayan dönem 
ile resmi tatil günleri dikkate alındığından bu nedenle ayrıca süre uzatımı 
verilmeyecektir. 

2) Sözleşmesine uygun olarak her yıl için günlük harcama tutarı bulunacak ve yer teslim 
tarihinden itibaren o yıla ait toplam takvim günü ile çarpılarak yıllık ödenek dilimleri 
hesap edilecektir. 

Ödenek dilimleri ise aşağıda yer aldığı şekilde hesaplanacaktır. 

Y.Ö=Y.G x S.B / T.G 

Y.Ö = Yıla ait ödenek 
Y.G = Yıla ait Gün Sayısı 
S.B = Sözleşme Bedeli 
T. G = Toplam Gün Sayısı (Sözleşmeye göre işin süresi) 

B) Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Geçici Hakediş Raporlarının yüklenici veya 
vekili tarafından  imzalandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı, 
bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Yükleniciye 
ödemenin şartnamede belirtildiği şekilde toplam 45 gün içinde yapılamaması durumunda bu 
durumun işe etki edebileceği ortadadır. 

Yüklenicinin herhangi bir kusuru veya eksikliği bulunmamakla birlikte, ödemenin 
idare kaynaklı sebeplerle gecikmesi dolayısıyla süre uzatımı verilmesinde sakınca 
bulunmamaktadır. 

Ancak, süre uzatımı verilirken sözü edilen bu mücbir sebep yeterli olmayıp, kırkbeş 
günü aşan günlerin işte bir gecikmeye neden olması ve işte bunun dışında yüklenicinin 
kusurundan kaynaklanan başka bir gecikmenin olup olmadığı hususunun göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

Hakediş ödemelerindeki gecikmelerden dolayı işte bir gecikme olması durumunda, 
hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etki derecesi göz önünde bulundurularak gecikmeye 
tekabül eden ilave süre; hakedişin ödemesinin gecikmeye başladığı tarihte (kırkbeşinci 
günden bir sonraki gün) idare ve yüklenicinin hazır olduğu halde şantiye mahallinde 
yapılacak durum tespit tutanağı ile hakedişin tahakkuka bağlandığı gün yapılacak durum 
tespiti arasında sözleşme fiyatları  ile yapılan imalatlar tutarının günlük harcama tutarına 
bölünmesi ile ortaya çıkan gün sayısının toplam gecikmiş gün (kırkbeşinci günden sonra 
hakedişin ödendiği güne kadar geçen süre) sayısından çıkarılması ile elde edilir. Bulunan süre 
uzatımı bir üst tamsayıya yuvarlanacaktır. 

C) İhalesi diğer kurum ve kuruluşlarca yapılıp kontrollük hizmetleri Bakanlığımız 
birimleri tarafından  yürütülen işlere ilişkin olarak, süre uzatımları konusunda Bakanlığımız 
birimlerince genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda yalnızca görüş verilecek, nihai işlem 
İhale Yetkilisince verilecek talimat doğrultusunda yapılacaktır. 
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D) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım 
işlerinde bu Genelge doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ilgi de kayıtlı 
Genelge 4734 sayılı Kanun kapsamına giren işler için uygulanmayacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve yazılışa göre işlem yapılmasını rica ederim. 

Bakan 

EKLER: 
- Sayısal Örnek 

DAĞITIM: 
Gereği: : 
- Merkez Teşkilatına 
- Valiliklere 

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 

Bilgi: 
- Teftiş  Kurulu Başkanlığına 
- İç Denetim Birimi Başkanlığına 
- Sayıştay Başkanlığına 
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EK - 1 

UYGULAMAYA İLİŞKİN SAYISAL ÖRNEK 

1- Ödenek dilimleri hesabı: 

İhale tarihi 
Sözleşme tarihi 
İşin sözleşme bedeli 
Yer teslimi 
İşi süresi 
İş bitim tarihi 

12.03.2010 
03.05.2010 
8.878.000,00.-TL. 
06.05.2010 
600 takvim günü 
26.12.2011 

Sözleşmeye göre ödenek dilimleri ise; 
2009 yılında %12 
2010 yılında %54 
2011 yılında %34 

Toplam: %100 belirlenmiştir. 

İşin sözleşme bedeli :8.878.000,00.TL.-
İşin süresi :600 gün 

06.05.2010-31.12.2010 = 240 gün 

01.01.2011-26.12.2011 =360 gün 

Sözleşmeye göre günlük harcama tutarı :8.878.000,00/600 

2010 yılı için gerekli ödenek :240 x 8.878.000,00 = 3.551.200,00.TL. 
600 

2011 yılı için gerekli ödenek :360 x 8.878.000,00 = 5.326.800,OO.TL. 
600 

Buna göre yeni ödenek dilimlerinin de; 
2009 Yılında : -
2010 Yılında : 3.551.200,OO.TL. 
2011 Yılında : 5.326.800,OO.TL. 

8.878.000,00. TL 

1 


