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İlgi: 21.09.2022 tarihli ve 87584809-045.99-402908 sayılı yazı. 

 

Başkanlığınız personel şirketinde istihdam edilen personelin iş süresince, çalışma alanı 

ve şartlarına göre farklılık gösteren kişisel koruyucu donanım kullanma zorunluluğu 

olduğundan bahisle kişisel koruyucu donanım giderlerinin sözleşme giderleri ve genel giderler 

kapsamına girip girmediği hususunda Bakanlığımızın görüşünün talep edildiği ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinde, “İl 

özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, 

personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı 

ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı 

mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu 

amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir. 

… 

Bu madde kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel 

giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin 

belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları 

izlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmü yer 

almaktadır. 

Bu hükme istinaden 28/4/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

9/4/2018 tarihli ve 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İl Özel İdareleri, Belediyeler 

ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel 

Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 5 inci 

maddesinde, “… 

(4) İdare tarafından şirkete personel gideri için yapılacak aylık ödemelerin toplamı, 

hizmet alımı sözleşmesinde öngörülen işçi ücretleri esas alınarak hesaplanan; 

a) Asgari İşçilik maliyeti, 

b) Asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler, 

c) İşçilikle bağlantılı ayni giderler, 

ç) Asgari işçilik maliyeti ve işçilikle bağlantılı ayni giderler toplamı üzerinden %7’ye 

kadar belirlenecek kâr, 

dâhil işçilik giderleri toplamını aşamaz. İşçi ücretlerinin tespitinde asgari ücrette 

meydana gelen artışlar dikkate alınır. Asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel 

giderler ile işçilikle bağlantılı ayni giderler ve kâr oranı, kamu ihale mevzuatı esas 

alınarak belirlenir. 
…” hükmü yer almaktadır. 



 
 

Diğer taraftan, 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Kamu 

İhale Genel Tebliğinde, “… 

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif 

bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 

… 

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, 

Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, 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.” hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde, "(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan 

ihalelerde; 

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir 

cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan 

maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir. 

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek 

şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. 

(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin 

şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer 

unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir. 

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına 

ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması 

ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak 

belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %7 oranını geçmemek üzere 

yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan 

sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin 

hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale 

yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. 

(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet 

tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler 

idarelerce, endeks üzerinden güncellenir. 

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan 

değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe 

uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu 

tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir." hükmü yer almaktadır. 

Yine, Sayıştay 6. Dairesinin 12/4/2022 tarihli ve 865 sayılı Kararında da, “Yukarıda 

verilen mevzuata göre, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, sözleşme giderleri ve genel 

giderler teklif bileşeni olarak kabul edilmelidir. Bu yüzden ihtiyaç duyulan giyim gideri gibi 

ilave giderleri karşılamak yüklenicinin yükümlülüğündedir. Belediye şirketine her ay bir 

işçi için asgari işçilik maliyeti üzerine %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler 

eklenerek ödeme yapılmaktadır. Bu durumda sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer 

alan giyim gideri için ayrıca bütçeden ödeme yapılması mümkün değildir. Sorgu konusu 

olayda ise Belediye tarafından … Limited Şirketi bünyesinde çalışmakta olan işçilere muhtelif 

tarihlerde yağmurluk, kışlık kıyafet ve ayakkabı alındığı görülmüştür. Bu sebeple, ihale konusu 



 
 

iş ile ilgili giyim giderlerinin Yüklenici yerine Belediye bütçesinden karşılanması sonucu … 

TL kamu zararına neden olunmuştur.” denilmiştir. 

Bu itibarla, Belediyeniz personel şirketinde istihdam edilen personel için alınacak 

kişisel koruyucu donanım giderlerinin sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamına girdiği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                                                                                                   ………….. 

          Bakan a. 

Yerel Yönetimler Genel Müdürü  


