Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve
Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne
anlama gelmektedir?

Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi
(E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup Başkanı)
A) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
1. Bildirim ve tebligat esasları yeniden düzenlenmiştir
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; Tebligatın idareler tarafından aday, istekli ve istekli
olabileceklere öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağı
belirtilmiştir.
EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve
usuller çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak
yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinde sayılan diğer yöntemlere başvurulacaktır.
İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır.
Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda
elektronik ortam ve faks kullanılmayacaktır.
Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi
halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilecektir.
Bu değişiklik 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
2. Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, giyecek asgari işçilik maliyeti
kapsamından çıkarıldığından bu tür ihalelerde eşit teklifler gelecektir
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile artık giyecek maliyeti,
yaklaşık maliyete dahil edilmeyeceğinden, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, asgari
işçilik maliyetine de dahil edilmeyecektir. Bu düzenlemeyle personel çalıştırmaya dayalı
ihalelerde eşit tekliflerle çok sık karşılaşılacaktır.
3. Dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi için
EKAP’a kayıt zorunluluğu getirilmiştir
Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yapılan düzenleme ile ön yeterlik dokümanı veya
ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak yerli isteklilerin EKAP’a
kayıtlı olması zorunluluğu getirilmiştir. Ortak girişimlerde yerli isteklilerin tamamının bu
koşulu sağlaması gerekecektir.
Ayrıca dokümanın postayla gönderilmesini talep edecekler için adına ihale dokümanı
satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi gerekecektir.
Bu değişiklik 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
4. Vergi, sigorta borcu gibi konularda sadece ihale tarihine bakılacak, ön yeterlik
tarihi itibarıyla vergi ve sigorta borcu gibi konulara bakılmayacaktır
Yönetmeliğin 51/2 maddesinde yapılan düzenleme ile “ihale usulüne göre son
başvuru” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
İhale üzerinde kalan istekliden, vergi sigorta borcu olmadığına dair belgelerin
sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinde isteklinin
anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiğinden belli istekliler

arasında yapılan ihalelerde ön yeterlik aşamasındaki vergi ve sigorta borcu katılımı
engellemeyecektir.
5. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında imzalanan sözleşmelerde yaklaşık
maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınacaktır
Yönetmeliğin 55/2 maddesinde yapılan değişiklikle sınır değerin altındaki teklifle
imzalanacak sözleşmelerde kesin teminat yaklaşık maliyet üzerinden ve % 9 oranında
alınacaktır.
İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce,
- Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı,
- Sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u
Oranında kesin teminat alınacaktır.
Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan
sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı,
- İsteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin
yaklaşık maliyetin % 9’u,
- Sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı
oranında
Hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınacaktır.
6. Sınır değer ve aşırı düşük teklifler yeniden düzenlenmiş ve sınır değerin
altındaki tekliflerden; açıklama isteme, açıklama istemeden kabul etme veya doğrudan
reddetme konusunda, idarelere takdir yetkisi verilmiştir
Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre ihale komisyonu verilen teklifleri
değerlendirdikten sonra Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine göre sınır değeri
hesaplayacaktır.
Düzenleme ile 3 ayrı yöntem getirilmiştir:
a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan
isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde;
Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit
edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli
olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu,
yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu
değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler
geçerli teklif olarak belirlenir.
b) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde, İhale,
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.
c) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına
kadar olan ihalelerde,
İhale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin
belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama
istenmeksizin reddedilir.”
7. Tekliflerin eşit olması ile ilgili husus yeniden düzenlenmiştir
Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece
fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en
düşük fiyat olması durumunda Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;
a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet

tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet
işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,
ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,
Kriterleri, sırayla dikkate alınır.
Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki
kritere başvurulur.
Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,kriteri;
- İşletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahı/mali zararın
gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacak,
- Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları
toplamının düşüklüğüne ilişkin değerlendirmede KİK028.0/H nolu standart forma göre
düzenlenecek yazılı beyan esas alınacaktır.
8. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde engelli işçi için ihale dokümanında
belirleme yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Tebliğin 78.7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık
aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren
paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.”
Emekli ve yaşlılık aylığı alan işçiler için bu kurallar geçerli iken, Uygulama
Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 16 Ağustos 2014 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan değişiklikle engelli çalıştırma zorunluluğu bulunan iş yerleri için farklı
bir uygulama benimsenmiştir.
Buna göre;
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesindeki zorunlu hükümler dikkate alınarak
idarece o ihale bakımından çalıştırılması gereken engelli işçi sayısı belirlenecek ve ihale
dokümanında (hem idari şartnamenin 25 inci maddesinde hem de birim fiyat teklif cetvelinde)
gösterilecektir.
Engelli işçi çalıştırma oranı, 50’ nin üzerinde işçi çalıştıran özel iş yerleri bakımından
% 3’ tür.
Böylece, ihaleyi yapah idarece, idari şartnamenin 25 inci maddesine engelli işçi sayısı
ve bunlar için öngörülen asgari ücretin yüzde fazlası yazılacak, keza birim fiyat teklif
cetveline de satır/satırlar açılarak her bir ücret grubundan çalıştırılması gereken engelli sayısı
gösterilecektir.
9. Yönetmeliğe eklenen madde ile “İş bitirme belgelerinin” EKAP üzerinden
düzenlenmesi öngörülmüştür
1- 31/8/2014 tarihinden sonra iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt
edilecektir.
İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014
tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek
kayıt edilmesi zorunludur.
2- İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki
ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş
bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim
edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi gerekmektedir.
3- EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP
üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan
ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.
4- İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, EKAP kayıt
numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunlu olacaktır.

10. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari
Şartnamenin 33 üncü maddesine göre aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılacaktır.
Madde 33 – Sınır değer
33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından
belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. ………………………………33.1”
“33.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri
seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen
eşik değerin yarısına eşit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek
kullanılamaz.
(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm
uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri
aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister. İhale komisyonu, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda,
açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi
reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale
üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat
40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
11. Geçiş hükümleri (GEÇİCİ MADDE 12)
1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu
yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik
hükümlerine göre sonuçlandırılır.
2- Yönetmeliğin 9, 13, 20, 21, 32 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru
tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
12. Yürürlük
Yönetmeliğin;
a) 1, 3, 7 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
b) 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 ve 27 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
B) Kamu İhale Genel Tebliğinde Hizmet Alımına İlişkin Önemli Değişiklikler

1. Eşitlik halinde yapılacak uygulama
Giyecek gideri maliyet unsuru olmaktan çıkarılıp genel giderlere dahil edildiğinden,
personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde eşit tekliflerle çok sık karşılaşılacaktır.
Yönetmelikte belirlenen 3 kriter çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
Madde 70-Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması
70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda;
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst
sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak

girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas
alınır.
70.1.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale
tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali
zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar
tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan
performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan
bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda,
değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır.
70.1.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan kriterin değerlendirilmesinde isteklinin ve istekli tarafından
söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim
belgesi kullanılmış ise bu ortağın ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan
hizmet işlerinin toplam tutarına (varsa iş artışları hariç) dair yazılı beyanı esas
alınır. Söz konusu yazılı beyan KİK028.0/H numaralı standart forma göre düzenlenecek olup,
beyan edilen hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.
70.1.3. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen kriterin değerlendirilmesinde ilgili mevzuatınca düzenlenmiş
olan korumalı iş yeri statüsü belgesi esas alınır.
70.1.4. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak değerlendirmede gerçek kişi istekliler için ticari işletme
tescil tarihini, tüzel kişi istekliler için ise şirket kuruluş sözleşmesinin tescil tarihini gösteren
ticaret sicil gazetesi nüshası/nüshaları veya ticaret sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen
belgeler esas alınır.
70.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde,
teklifi eşit olan isteklilere, 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyan ve varsa 70.1.3 üncü
maddesinde belirtilen belgeyi sunmaları için 3 (üç) iş günü süre tanınır. 70.1.2 nci
maddesinde belirtilen yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP üzerinde
bulunan bilgiler dikkate alınır.”
2. Personel çalıştırmasına dayalı hizmetlerin tanımı ve maliyet unsurları değişmiş,
% 3 sözleşme ve genel gider oranı % 4’e çıkmıştır
Tebliğin 78.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte
çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma
saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik
kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik
giderinden oluştuğuhizmetlerdir.”
Tebliğin 78.7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.7. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için
brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt
asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır.
Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya
emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının
hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.”
Tebliğin 78.13 üncü maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli
çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli
çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında çalışılacak toplam gün

sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari şartnamenin
ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.”
Tebliğin 78.18 inci maddesinde yer alan “Yemek, yol ve giyecek” ibaresi “Yemek ve
yol” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğin 78.19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.19. İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve
özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede yer verilir.”
Tebliğin 78.22 nci maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol
ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde
günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve
dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak
çalışmalara ilişkin ücretler gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için
birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri
şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol
giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır.”
Tebliğin 78.28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve
genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan
isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle
değerlendirme dışı bırakılır.
78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif
bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya
idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram
ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol
bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren
sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.
b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak
teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.
c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin
yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni
kabul edilir.
ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri,
Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem
ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale
konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek
eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri,
yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım
kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde
yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece
uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti
üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni
olarak kabul edilir.
78.31. Personele çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim
verilmesi, işçiler açısından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, fazla çalışma giderinin
teklif fiyata dahil olacağının ve çalışma saatleri dışında işçinin kaç saat eğitim alacağının idari
şartnamede belirtilmesi gerekmektedir.”

3. Sınır değer belirlenmiş aşırı düşük açıklaması yeniden düzenlenmiştir
Tebliğin 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 79 – Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin
değerlendirilmesi
79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık
maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde
ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak
kabul edilir.
79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin
değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi
gerekmektedir.
79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin
yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı
unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için
isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri
kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri:
Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması
durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife
konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı
(Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup,
meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye
verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar
meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin
mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen
ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması
halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında
olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu
tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre
tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki
ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin
yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi
gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin
altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek
mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine
göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit
tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan
ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle
kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden
alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu
değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle
yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe
kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere
İlişkin Fiyatlar:
Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından
sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama
yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için
kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması
zorunludur.
79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar:
Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan
edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın
geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale
tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları:
Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi
uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12
ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama
yapılabilir.

