
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli  ve  27327 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale  Genel Tebliğine  73.3. 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 73.4. maddesi eklenmiştir.

“73.4. Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  
sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru  
tarihinde geçerli olması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 78.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 78.5. maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 78.5.1. ve 78.5.2. maddeleri eklenmiştir.

 “78.5. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi 
ve  ihale  üzerinde  bırakılan  istekli  ile  birim  fiyat  sözleşme  imzalanması  zorunludur.  Hizmet  Alımı  İhaleleri  Uygulama  
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Uygulama Yönetmeliğinin 1 No’lu eki olan standart formlardan KİK015.3/H Personel  
Çalıştırılmasına  Dayalı  Hizmet  Alımlarına  İlişkin  Birim Fiyat  Teklif  Cetveli  Standart  Formu yürürlükten  kaldırılmış  ve  
KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları da dahil olmak üzere 
tüm hizmet alımlarında kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

78.5.1.  Hizmet  Alımı  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliğinin  10  uncu  maddesinin  beşinci  fıkrasında  “Personel  
çalıştırılmasına dayalı  hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği  dikkate  alınarak işçi  sayısı  üzerinden teklif  alınması  
idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine  
getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak  
işi  oluşturan  iş  kalemi  veya  kalemleri  üzerinden  teklif  alınabilir.”  hükmüne  yer  verilmiştir.  Bu  çerçevede,  personel  
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması  
uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması  
idarece  uygun  görülmeyen  iş  kaleminin/kalemlerinin  bulunması  halinde,  idare  bu  iş  kalemi/kalemleri  için  teklife  esas 
alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek 
birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazacaktır.

78.5.2. İşçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel  
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının ihale dokümanında, ihale konusu işin tamamı için çalıştırılması öngörülen asgari  
toplam personel sayısı belirlenecek, ayrıca bu sayının içinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun  
görülmeyen her bir iş kalemi kapsamında çalıştırılacak olan asgari personel sayısı  da belirtilecektir.  Bu ihalelerde, asgari  
işçilik maliyetinin ihale konusu işte çalıştırılacak toplam personel sayısı üzerinden hesaplanması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 78.22. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.22. Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, 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  çalışmalar  ve 
malzeme  gideri  ile  brüt  asgari  ücretin  üzerinde  ücret  öngörülen  personel  varsa  bunlara  ilişkin  maliyetlerin  ayrı  ayrı  iş  
kalemleri  şeklinde  düzenlenmesi  gerekmektedir.  Ancak,  Hizmet  Alımı  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliğinin  10  uncu 
maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin  
bulunduğu  personel  çalıştırılmasına  dayalı  hizmet  alımı  ihalesinin  birim  fiyat  teklif  cetvelinde,  bu  iş  kalemi/kalemleri  
kapsamındaki  işlerde  çalıştırılmak  üzere  ihale  dokümanında  asgari  sayısı  belirtilen  personele  ilişkin  maliyetlere  işçilik 
kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır. 

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde  
çalıştırılması  öngörülüyor  ise,  78.8.  maddesine  göre  çalışılacak  gün  ve  personel  sayısı  ile  toplam  fazla  çalışma  saati  
belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş  
kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim 
fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek,  
her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.  
yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, 
kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 79.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;
İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile  

amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu 
mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve  
giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal 
bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif  
alınması  idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri  kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti  
üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.”



MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-H.3 Örnek 2:Birim Fiyat Teklif Cetveli” kaldırılmış ve “Ek-H.4 
Örnek 3:” ibaresi “Ek-H.3 Örnek 2:” olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın 
veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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