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KALKINMA BAKANLIĞINA 

İlgi: 20.03.2015 tarihli ve 1219 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde 
02/10/2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik çerçevesinde, şoför 
giderleri dahil yapılan taşıt kiralama ihalelerinde şoför giderleri dahil hizmet alımı suretiyle 
taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeline yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli 
artırımlı tutarı olarak getirilen tavan uygulamasına SGK işveren payı, % 4 sözleşme ve genel 
giderler, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma ücreti, nakdi yol ve yemek bedeli 
giderleri, kıdem tazminatı ve benzeri giderlerin dahil olup olmadığı hususunda Bakanlık 
görüşümüz talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 
"Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller"e, 02/10/2014 tarihli ve 
29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; şoför 
giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, 
her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın 
ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko 
sigortası değerinin %2 'sini aşmayacağı ve şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında 
ise aylık kiralama bedeli, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt 
asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı 
aşmayacağı hükümleri eklenmiştir. 

Bu düzenleme çerçevesinde, şoför dahil hizmet alımı suretiyle taşıt edinimlerinde aylık 
kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb. giderleri de dahil yürürlükte 
bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının esas alınması, işveren maliyeti 
kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (% 20,5) ve işsizlik 
sigortası işveren payı (% 2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve 
genel giderlerinin (% 4) ise idarelerce ayrıca ödenmesi { 

Bilgilerini arz ederim. 
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