
 

EĞİTİM KONULARI 

1) Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesi ile personel çalıştırılmasına dayalı 
olmayan (mamul yemek) hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin nasıl 
yapılacağı,  

2) İş bitirme belgesinin nasıl düzenleneceği, 

3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği, 

4) İşin süresinden sonra başlaması halinde hangi bedel üzerinden sözleşme imzalanacağı, 
sözleşmeye ilişkin damga vergisi, karar pulu bedeli ve kesin teminat bedelinin hangi tutar üzerinden 
tahsil edileceği, 

5) Kuruluşların kapatılması, devredilmesi veya taşınması hallerinde hizmet alımı ihalelerinde 
hangi işlemin uygulanacağı, 

6) İhalelere ilişkin sürecin nasıl yapılacağı, 

7) İş artışı ve iş eksilişinin hangi hallerde yapılacağı, 

8) “Parasal limitler” konulu yazıya istinaden mamul yemek ve araç kiralama hizmet alımı 
ihaleleri için belirlenen parasal limitlere göre yaklaşık maliyetin nasıl belirleneceği, 

9) Mamul yemek hizmet alımında yemeğin üretiminde kullanılan malzemelerden sığır eti, 
koyun eti, tüm tavuk, tavuk but vs. malzemeler için istekli firmalar tarafından aşırı düşük teklif 
açıklamalarında söz konusu her malzemeye ilişkin maliyet öngörülmesinin gerekli olup olmadığı, 

10) Hizmet alımı ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmede yer alan hükümler, 

11) Zeyilname yapılmasına ilişkin işlemler, 

12) Hizmet alımı personelinin yıllık izinli olması halinde yapılacak işlemler, 

13) Hizmet alımı personelinin raporlu olması halinde yapılacak işlemler, 

14) Hizmet alımı personelinin işe alma ve işten çıkarma yetkisinin kime ait olduğu, 

15) İhalelerde ilan sürelerine uyulmaması halinde yapılacak işlemler, 

16) İdareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet sürecinde yapılacak işlemler, 

17) Yaklaşık maliyetin nasıl hesaplanacağı,  

18) İhalelerde kamu zararına sebebiyet verilmesi halinde uygulanacak işlemler,  

19) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesine göre geçmiş yıllarda hazine tarafından karşılanan ve 
yüklenici firmanın hakedişinden kesilen 5 puanlık işveren payı tutarının yüklenicilere iadesinin yapılıp 
yapılamayacağı,  

20) İşçi ücreti ödemelerinde yapılacak işlemler, 



 

21) İhalelerde ihaleye katılan firmaların yasaklılık teyidine ilişkin yapılacak işlemler, 
22) Hakediş ödemeleri yapılmadan önce yapılacak işlemler,  
23) Hizmet alımı personeli tarafından açılan alacak davalarında kıdem tazminatının ödenip 

ödenmeyeceği, 
24) Mamul yemek ve araç kiralama ihalelerinde iş artışının nasıl uygulanacağı, 
25)  İhale aşamasında karşılaşılan sorunların neler olduğu,  
26) Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilmeyeceği, 
27) Satınalma yönergesi gereğince ihalelerin nasıl yapılacağı, 
28) İşin kabulü yapılmadan kesin teminat mektubunun süresinin dolması ile işin kabulu 
yapıldıktan sonra kesin teminat mektubunun iadesinde hangi işlemin uygulanacağı, 
29) Banka referans mektubu, bilanço, gelir tablosu ve iş deneyim belgesinin nasıl 
değerlendirileceği, 
30) Mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrol aşamasında tespit edilen hatalar hakkında 
bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.  

1) HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 
NASIL YAPILIR? 

a) İdare tarafından; kar hariç, yaklaşık maliyetin altında teklif veren bütün istekli firmalara aşırı 
düşük teklif değerlendirmesi yapılır ve 3 işgününden az olmamak üzere süre verilerek tekliflerinde 
önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak yazılı açıklama istenir.  

b) 3 işgününün başlangıcı olarak; idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısına ilişkin 
tebligatın istekli firmaya tebliğ edildiği tarihten sonraki işgünü, son işgünü ise istekli firmanın yazılı 
açıklamasının idarenin kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.   

c) İstekliler tarafından yazılı açıklamalar; Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3.maddesinde 
yer alan proforma fatura, fiyat teklifi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere 
ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, istekli firmanın ürettiği, aldığı veya sattığı 
mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları (Ek.0-7) gibi belgelere dayanılarak yapılır. 
Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilir. 

d) Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün 
olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına 
göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama 
yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi 
kullanılarak açıklama yapılabilir.) 

e) İstekli firmalar tarafından, işçilik giderleri için (işçi ücreti, yemek, yol, giyim, sigorta risk 
prim oranı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma, fazla çalışma var ise fazla çalışma) Kamu 
İhale Kurumunun İşçilik Hesaplama Modülü sunularak açıklama yapılır. İdareler tarafından ise İdari 
Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25 inci maddesinde yer alan veriler kontrol 
ederek yazılı açıklamanın uygun olup olmadığı kontrol edilir.    

f) Hizmet alımı personelinin giyim gideri için; tedarikçi firmalardan alınan proforma fatura, 
fiyat teklifi ya da istekli firmanın ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin (Ek.0-7) Maliyet/satış 
tutarı tespit tutanakları sunulur. 



 

g) İstekli firma tarafından proforma fatura sunulması halinde (Ek-O.5) Maliyet/satış tutarı tespit 
tutanakları da sunulabilir. Söz konusu tutanağın sunulmaması ve idare tarafından gerekli görülmesi 
halinde bahsi geçen tutanaklar incelenmek üzere muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. 

ğ) İstekli firma tarafından fiyat teklifi sunulması halinde (Ek-O.6) Maliyet/satış tutarı tespit 
tutanakları sunulabilir. Söz konusu tutanağın sunulmaması ve idare tarafından gerekli görülmesi 
halinde bahsi geçen tutanaklar incelenmek üzere muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

PROFORMA FATURA 

 Tarih : 

İHALE KAYIT NO : 2013 / 

Sayın : 

Adres : 

 

V.No : 

 
 



 

MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞI 
(Tedarikçiden Alınan Proforma Faturayla Açıklama) 

 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi- …… AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK’nın 27.12.2013 tarihinde yaptığı 2013/…. İhale Kayıt Numaralı “2014 
YILI BAKIM ÖZEL HİZMET ALIMI” ihalesine teklif veren …… SOSYAL HİZMETLER 
TİC.LTD.ŞTİ.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak tespit edilmesi nedeniyle, teklife konu 
mamul/malla ilgili ortalama maliyet/satış tutarı tespitine yönelik olarak proforma fatura veren 
mükellefin yasal defter ve belgelerin aşağıda belirtilen hususlar mükellef ile birlikte müştereken tespit 
edilmiştir. 

1-   Tespit yapan 3568 sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensubunun, 

Adı Soyadı / Ünvanı  

Bağlı Olduğu Oda  

Oda Sicil ve Kaşe No  

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Nosu  

Adresi  

Telefon ve Faks No  

E-Posta Adresi  

 

2-  Mükellefin; 

Adı Soyadı / Ünvanı  

Adresi  

Vergi Dairesi/VK. Nosu  

Telefon ve Faks No  

E-Posta Adresi  

 

3- Mükellefin tespit yapılan döneme ait Yasal Defter Tasdik Bilgileri; 

Dönemi Defterin Cinsi Tasdik Makamı 
Tasdik 

Tarih No 

2013-3 YEVMİYE DEFTERİ ANKARA 6. NOTERİ 17.12.2012 199795 

2013-3 KEBİR DEFTERİ ANKARA 6. NOTERİ 17.12.2012 199795 

2013-3 ENVANTER DEFTERİ ANKARA 6. NOTERİ 17.12.2012 199795 

(İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; 4 nolu başlık altında yer alan tablo işletme 
hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre doldurulacaktır.) 

4-  Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyet : (Maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda bu bölüm 
doldurulacaktır) 

Kamu İhale Genel tebliğine göre teklif fiyatına konu işle ilgili proforma faturayı verenin, proforma 
fatura muhteviyatı mala ilişkin son geçici vergi beyanname dönemine ait olarak yasal defter ve 
belgelerine göre hesaplanan ağırlıklı ortalama birim maliyeti aşağıda olduğu gibidir. 



 

Proforma faturayı veren tarafından üretilmiş mamule ilişkin olarak; son geçici vergi beyanname 
döneminde, 152 Mamuller Hesabında bulunan kayıtlara ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir, (710, 
720, 730 nolu hesaplar ve yansıtma hesapları dikkate alınarak 152 nolu hesapta oluşan maliyete göre 
mükellefin taahhüt edilen malların üreticisi olması durumunda belirtilecektir. Proforma fatura ile 
taahhüt edilen her bir mamül için ayrı tablo kullanılacaktır.) 

Mamuller hesabında kayıtlı olan teklife konu mamule ilişkin 

Yevmiye Defteri 
Kayıt Adedi 

Toplam Tutarı (TL)  
(A) 

Toplam Miktarı (Adet/Mt/Kg v.s.)  

(B) 

Mamulun ağırlıklı 
ortalama birim 

maliyeti (C=A/B) 

    

Proforma fatura düzenleyen mükellef tarafından taahhüt edilen mala ilişkin olarak 153 Ticari mallar 
hesabında bulunan kayıtlara ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir; (Mükellefin taahhüt edilen malın 
üretici olmaması durumunda belirtilecektir. Proforma fatura ile taahhüt edilen her bir mal için ayrı 
tablosu kullanılacaktır.) 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
Ek : 1) Mükellefe ait İmza Sirküleri 

       2) Meslek mensubuna ait Faaliyet Belgesi (Meslek Mensubunca “Aslı Gibidir” Onaylı Sureti) 



 

h) Proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda; proforma faturadaki birim satış 
tutarının, (Ek-O.5) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin 
altında olmadığına ilişkin meslek mensubu tarafından (serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli 
mali müşavir) proforma fatura üzerine MALİYETE DAYALI AÇIKLAMA ya da proforma 
faturadaki birim satış tutarının, (Ek-O.5) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı 
ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığına ilişkin meslek mensubu tarafından (serbest 
muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir) proforma fatura üzerine SATIŞLAR 
ÜZERİNDEN AÇIKLAMA yapılır ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenir/mühürlenir 
ve imzalanır. 

ı) Fiyat teklifi sunularak açıklama yapılması durumunda; fiyat teklifindeki birim satış tutarının, 
(Ek-O.5) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında 
olmadığına ilişkin meslek mensubu tarafından (serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali 
müşavir) fiyat teklifi üzerine MALİYETE DAYALI AÇIKLAMA ya da fiyat teklifindeki birim satış 
tutarının, (Ek-O.5) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 
% 80’inin altında olmadığına ilişkin meslek mensubu tarafından (serbest muhasebeci mali müşavir ya 
da yeminli mali müşavir) fiyat teklifi üzerine SATIŞLAR ÜZERİNDEN AÇIKLAMA yapılır ve 
iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenir/mühürlenir ve imzalanır. 

i) Proforma fatura ya da fiyat teklifinde yer alan giyecek giderinin, İdari Şartnamenin 25 inci 
maddesinde yer alan giyecek giderinin cinsi ve adedi (miktarı) ile aynı olması gerekir.  

j) Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda 
faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş 
olması zorunlu değildir. 

k) İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak 
proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak 
kabul edilmez. 

l) Kaşeleme işlemi TURMOB kaşesi ile yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna 
ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir. 

m) (Ek-O.5), (Ek-O.6) veya (Ek-O.7) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; meslek 
mensupları (serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir) tarafından düzenlenmesi, 
bütün belge ve tutanakların her sayfasının proforma fatura ya da fiyat teklifi veren firmalar ile meslek 
mensubu tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir. 

n) (Ek-O.5) veya (Ek-O.6) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname 
dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal 
defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, 
isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya 
ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, 
söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son 
geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) 
bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer 
ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.  

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname 



 

dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici 
vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.  

 o) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında (Ek-O.5) veya (Ek-O.6) Maliyet/satış tutarı tespit 
tutanaklarında 152-Mamuller Hesabı ya da 153-Ticari Mallar Hesabı, satışlar üzerinden açıklama 
yapıldığında 600-Yurtiçi Satışlar Hesabının doldurulması, söz konusu hesaplarda İdari Şartnamenin 25 
inci maddesinde yer alan giyecek giderinin cinsi ile aynı olması, proforma fatura ya da fiyat 
teklifindeki birim fiyatın, (Ek-O.5) veya (Ek-O.6) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında yer alan 
ağırlıklı ortalama birim maliyet ya da ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmaması 
ve maddi hata bulunmaması gerekir.  

              ö) (Ek-O.5) ve (Ek-O.6) Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ekinde; proforma fatura ya da 
fiyat teklifi veren firmaya ait imza sirküleri ve Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesi (Meslek 
Mensubunca “Aslı Gibidir” Onaylı Sureti), (Ek-O.7) Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ekinde ise 
istekli firmaya ait imza sirküleri ve Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesinin (Meslek Mensubunca 
“Aslı Gibidir” Onaylı Sureti) “asıl, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnek ya da ‘aslı idarece 
görülmüştür’” şerhi düşülmüş suretlerinin sunulmuş olması gerekir. 

p) İhale komisyonunun, proforma fatura / fiyat teklifi ile (Ek-O.5) veya (Ek-O.6) Maliyet/satış 
tutarı tespit tutanakları arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek 
uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi 
dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır. 

r) İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir 
uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan 
durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda 
isteklinin teklifi reddedilmez ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit 
tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.  

s) (Ek.0-7) Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları sunularak açıklama yapılması durumunda; 
isteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatların, (Ek-O.7) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında 
yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmadığına ilişkin MALİYETE DAYALI 
AÇIKLAMA ya da isteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatların (Ek-O.7) Maliyet/satış tutarı 
tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının, % 80’inin altında olmadığına ilişkin 
SATIŞLAR ÜZERİNDEN AÇIKLAMA yapılır.  

t) İsteklinin maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için, son geçici vergi beyanname 
döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış 
olması gerekmektedir.  

 

Mamuller Hesabında kayıtlı olan teklife konu mamule ilişkin 
Yevmiye Defteri 

Kayıt Adedi 
Toplam Tutarı (TL) 

(A) 
Toplam Miktarı 

(Adet/Mt/Kg v.s.) 
(B) 

Mamulün ağırlıklı ortalama 
birim maliyeti 

(C= A/ B) 
    

 

 



 

u) İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması 
gerekmektedir. 

Ticari Mallar Hesabında kayıtlı olan teklife konu mamul/mala ilişkin * 
Yevmiye Defteri 

Kayıt Adedi 
Toplam Tutarı (TL) 

(A) 
Toplam Miktarı 

(Adet/Mt/Kg v.s.) 
(B) 

Malın  ağırlıklı ortalama birim 
maliyeti 

(C= A/ B) 
    

 

v) (Ek.0-7) Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları sunularak açıklama yapılması durumunda; 
isteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama 
konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda 
“maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa 
ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir. 

y) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif 
sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderler % 3 oranında hesaplanmaz, sözleşme giderleri 
ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilir ve teklifler 
buna göre değerlendirilir. 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet 
kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde 
yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri 
hesaplanmaz. 

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, 
cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilir ve aşırı düşük teklif 
sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden 
belgeler sunulur. 

Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları 
ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman 
maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek 
ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.  

 Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise 
önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. 
Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul 
edilmeyecektir. 

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif 
sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması 
çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine 
sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat 
tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 
hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge 
müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması 
gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe 
veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır. 



 

Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, 
peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları 
istenmez. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek 
bulunmayanları tespit edebilecektir. 

Personele, çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 
4857 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, bunun teklif 
fiyata dahil olacağının ve mesai dışında işçinin kaç saat işle ilgili meşgul edileceğinin idari şartnamede 
belirtilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, oryantasyon 
eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, 
teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça 
belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif 
cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 
oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni 
sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır. 

Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, 
açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel 
giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının 
belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise 
asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan 
isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir. 

Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi 
reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile 
birlikte bildirilmesi zorunludur. 

 

2) MAMUL YEMEK HİZMET ALIMINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 
DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR? 

Mamul yemek hizmet alımı ihalelerinde İdari Şartnamenin 47.1.maddesine istinaden birim fiyat 
teklif cetvelinde 2 ara öğün toplamının kahvaltı maliyetini, ara öğün ve kahvaltı maliyeti toplamının 
öğle yemeği ve akşam yemeği maliyetini aşıp aşmadığı kontrol edilir.    

İdarelerin mamul yemek hizmet alımı ihaleleri için çatal, kaşık, bıçak, su bardağı, sürahi vs. 
malzemeleri, her ihalede ayrı bir maliyet oluşturmaması bakımından demirbaşında bulundurmaları, 
sadece amortismana tabi sanayi tipi malzemelerin yüklenici firmalardan istenilmesi gerekmektedir.   

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde kar hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren istekli 
firmalara aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılmadan istekli firmalar değerlendirme dışı bırakılmaz. 

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde idare aşağıda belirtilen girdilerden teklifte önemli olduğu 
bileşenleri tespit eder ve 3 işgününden az olmamak üzere istekli firmalardan Kamu İhale Genel 
Tebliğinin 79 uncu maddesinde belirtilen belgelere dayalı olarak yazılı açıklama ister. 

 



 

a) Çiğ yemek maliyeti 

I-Teknik Şartnamenin II.maddesine göre; kahvaltı, ara öğün ve ana öğün için istenilen örnek 
menü yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 

II- Bir haftalık (7 günlük) SABAH KAHVALTISI, ARA ÖĞÜN, ÖĞLE YEMEĞİ VE AKŞAM 
YEMEĞİ menüsüne ilişkin maliyet yapılır; 

 - 7 günlük yemek menüsünün üretiminde kullanılan malzemelerin maliyeti toplanır,  
            - 7 günlük yemek menüsüne ilişkin maliyet toplamı 7 güne bölünmek suretiyle aritmetik ortalaması alınır 
ve kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği ve akşam yemeğinin birim maliyeti bulunur,  

- Birim maliyetin öğün sayıları ile çarpımından çiğ yemek maliyeti bulunur.  
 
b) İşçilik giderleri (İşçi ücreti, işveren payı, sigorta risk prim oranı, fiili çalışılan gün üzerinden 

yemek ve yol gideri, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma, fazla çalışma var ise fazla 
çalışma) 

c) Elektrik giderleri 

ç) Doğalgaz giderleri 

d) Su giderleri 

e) Temizlik malzemesi giderleri 

f) İlaçlama gideri 

g) İdareye ait demirbaş var ise bakım onarım gideri 

ğ) Amortismana tabi mallar için yüklenici firmaya ait demirbaşın amortisman tutarı   

h) Yüklenici firmaya ait demirbaş var ise bakım onarım gideri   

ı) Araç nakliye gideri 

i) Yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizi 

j) Personelin eğitim gideri   

k) Portör muayenesi 

t) İçme suyu  
 

u) Yangın ve gıda zehirlenmesine karşı sigorta 
 
ü) Sözleşme ve genel giderler 
 
v) Firma karı   
 
y) Yüklenicinin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Teklif Toplamı 
 



 

 



 

 

 

 



 

a) Teknik Şartnamenin II-A/1.maddesine göre;  

- Kahvaltı menüsü için Teknik Şartnamede belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan 
benzerlerinden en az üç tanesi seçilerek oluşturulup oluşturulmadığı,  

- Haftada iki defa süt olması şartıyla yanında mutlaka içecek ve ekmek verilip verilmediği kontrol edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

b) Teknik Şartnamenin II-A/2.maddesine göre;  

- Ara öğünler için Teknik Şartnamede belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan 
benzerlerinden en az bir tanesi seçilerek oluşturulup oluşturulmadığı,  

- Ara öğün yanında mutlaka içecek verilip verilmediği,  

- Gerektiğinde ekmeğin verilip verilmediği,  

- 1–2 yaş grubunda haftada iki, diğer yaş gruplarında haftada bir defa narenciye, havuç, elma, 
üzüm, nar sularından biri veya bunların karışımlarının taze sıkılmış olarak verilip verilmediği kontrol 
edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

c) Teknik Şartnamenin II-A/3.maddesine göre;  

- Ana yemekler için her öğünde Teknik Şartnamede belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden 
birisinin mutlaka bulunacak şekilde ya da Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek hazırlanıp 
hazırlanmadığı,  

- Yaşlılar hariç, 13 yaş üzerinde bakım altında bulunanlara 4 kap yemek verilip verilmediği,             

- İkinci ve üçüncü kap yemeklerden uygun olanının dördüncü kap yemek olarak seçilip seçilmediği,  

- Ekmek ve en az haftada iki defa listede yer alacak olan içeceklerin (ayran, kola, gazoz vs.) bir kap 
yemek olarak verilmeyeceğine ilişkin kontrol yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKŞAM YEMEĞİ (…………………..) GRAMAJLI LİSTE 

 



 

3. GÜN 

Terbiyeli Şehriye 
Çorbası 

AYÇİÇEK YAĞI 0,0050 2.85000 0,01425 

0,19920 

1,88545 

DOMATES SALÇASI 0,0050 2,70000 0,01350 
LİMON (KG) 0,0200 1,00000 0,02000 
ŞEHRİYE (KG) 0,0150 1,10000 0,01650 
TUZ (KG) 0,0010 0,45000 0,00045 
YOĞURT (KG) 0,4500 1,79000 0,08950 
YUMURTA (KG) 1,7900 3,00000 0,04500 

Kıymalı Kapuska 

AYÇİÇEK YAĞI 0,0050 2.85000 0,01425 

1,44885 

BEYAZ LAHANA 2,0000 0,50000 1,00000 
DOMATES SALÇASI 0,0050 2,70000 0,01350 
KARABİBER (KG) 0,0010 12,0000 0,01200 
KIRMIZI BİBER (KG) 0,0010 8,20000 0,00820 
KURU SOĞAN (KG) 0,0200 0,50000 0,01000 
SIĞIR ETİ (KG) 0,0300 13,0000 0,39000 
TUZ (KG) 0,0020 0,45000 0,00090 

Peynirli Makarna 

AYÇİÇEK YAĞI (KG) 0,0100 2,85000 0,02850 

0,23740 

BEYAZ PEYNİR (KG) 0,0200 6,50000 0,13000 
MAKARNA ÇEŞİTLERİ 
(KG) 0,0500 1,40000 0,07000 

MAYDONOZ (KG) 0,0100 0,80000 0,00800 
TUZ (KG) 0,0020 0,45000 0,00090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Bir haftalık (7 günlük) SABAH KAHVALTISI menüsünün maliyetinin yapılması; 

- 7 günlük sabah kahvaltısının maliyetinin aritmetik ortalamasının alınması,  

- 7 günlük aritmetik ortalamaya ilişkin birim maliyetin, öğün sayıları ile çarpımı sonucunda çiğ yemek 
maliyetlerinin bulunması,

 



 

 

 

MALİYET ÖZET ÇİZELGE 
S.NO AÇIKLAMA MİKTARI FİYATI TUTARI 

1 13+ YAŞ KAHVALTI 81.195 0.93018 75.525,96 
2 13+ YAŞ ARA ÖĞÜN 119.195 1.00079 119.289,16 
3 13+ YAŞ ÖĞLE YEMEĞİ 96.771 2.76259 267.338,60 
4 13+ YAŞ AKŞAM YEMEĞİ 82.302 2.02826 166.929,85 
5 ÖZEL GÜN MENÜSÜ 4.632 3.83517 17.764,51 

TOPLAM 646.848,08 
 

DİĞER GİDERLER 
1 EKMEK MALİYETİ 97.600,50 
2 AMORTİSMAN MALİYETİ 3.150,00 
3 ELEKTRİK MALİYETİ 9.037,50 
4 DOĞALGAZ MALİYETİ 12.229,66 
5 SÖZLEŞME MALİYETİ 21.504,54 
6 İŞÇİLİK GİDERLERİ 549.797,01 
7 PERSONEL GİYİM GİDERİ 1.920,00 

TOPLAM GİDERLER 695.239,21 
 

MALZEME MALİYETİ 646.848,08 
DİĞER GİDERLER 695.239,21 

TOPLAM MALİYET 1.342.087,29 
 

I) 7 günlük sabah kahvaltısı için; 

- Kahvaltıda yer alan malzemelerin yaş gruplarına göre Gıda Rasyonundaki gramaj miktarlarına uygun olup 
olmadığı, açıklamadaki birim fiyatların istekli tarafından sunulan proforma faturalardaki birim fiyatlar ile uygun 
olup olmadığı ve birim fiyatlar ile gramaj miktarlarının çarpımından oluşan toplam tutarda maddi hata olup 
olmadığı kontrol edilir. 

(Örneğin 7 gün için çay, siyah zeytin, beyaz peynir, patates kızartması, menemen vs.)  

PATATES KIZARTMA İÇİN; ayçiçek yağı, ketçap, patates, tuz    



 

MENEMEN İÇİN; ayçiçek yağı, çarliston biber, domates, karabiber, kuru soğan, maydanoz, tuz, yumurta vs. 

Süt için Gıda Rasyonunda 0,2 kg verilecek ise firma tarafından 1 litre sütün birim fiyatı beyan edilmiş 
ise istekli firmanın 1 litre süt üzerinden değil, 0,2 kg üzerinden maliyet yapması gerekmektedir. 

- İstekli firma tarafından Gıda Rasyonunda yer alan gramaj miktarları ile proforma faturada yer alan 1 kg 
fiyatının, Gıda Rasyonundaki gramaj miktarına tekabül eden birim fiyatlar ile çarpımı sonucunda bulunan 
toplam maliyet hesaplanacaktır.  

(Gıda Rasyonundaki gramaja ilişkin kg fiyatı bulunarak hesaplama yapılacaktır. Kilogram, kg cinsinden; gram 
ise gr cinsinden hesaplanacaktır.) 

Gıda Rasyonu kg olarak virgülden sonra üç haneli olarak düzenlenmiştir. 

 ,005 kg = 5 gram                         

,05 kg = 50 gram    

,5 kg = 500 gram    

 

,075 kg = 75 gram    

,015 kg = 15 gram     

,1 kg = 100 gram    

,15 kg = 150 gram    

Kilogram fiyatı için; 

Örneğin proforma faturada; 

1 kilogram siyah zeytin 5,03.-TL ise,  

0,02 kilogram               (x) TL’dir? 

0,02 kg x 5,03 TL / 1 kg = 0,1006.-TL’dir. 

Gram fiyatı için; 

1 kg = 1000 gram, 0,02 kg ise 20 gramdır. 

Örneğin proforma faturada; 

1000 gram siyah zeytin 5,03.-TL ise,  

20 gram               (x) TL’dir? 

20 gr x 5,03 TL / 1000 gr = 0,1006.-TL’dir. 



 

 

 



 

 

 

  



 

e) Teknik Şartname gereğince bakım altında bulunan yaşlılara 3 kap, 13 yaş üzerindekilere 4 kap yemek 
verilecek olup, birim fiyat teklif cetvelinde öğle ve akşam yemeklerinin yaşlı ve 13 yaş üzerindekiler için iki 
ayrı iş kalemi olarak açılması gerekmektedir.  

Birim fiyat teklif cetvelinde 2 ayrı iş kalemi açılması halinde; istekli firmalar tarafından, 

- Yaşlılar ve 13 yaş üzerindekiler için; bir haftalık (7 günlük) ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ menüsünün 
maliyetinin yapılması,  

- Yaşlılar için; 7 günlük öğle ve akşam yemeği maliyetinin, 7 güne bölünmek suretiyle aritmetik 
ortalaması alınarak 1 günlük çiğ öğle ve akşam yemeği birim maliyetinin hesaplanması,  

- Yaşlılar için; 1 günlük çiğ öğle ve akşam yemeği birim maliyetine ilişkin çıkan sonucun, öğün sayıları 
ile çarpımı sonucunda toplam öğle ve akşam yemeği maliyetinin bulunması,  

- 13 yaş üzerindekiler için; öğle ve akşam yemeği maliyetinin, 7 güne bölünmek suretiyle aritmetik 
ortalaması alınarak 1 günlük çiğ öğle ve akşam yemeği birim maliyetinin hesaplanması,  

- 13 yaş üzerindekiler için; 1 günlük çiğ öğle ve akşam yemeği birim maliyetine ilişkin çıkan sonucun 
öğün sayıları ile çarpımı sonucunda toplam öğle ve akşam yemeği maliyetinin bulunması gerekmektedir. 

I) 7 günlük öğle ve akşam yemeği için; 

- Öğle veya akşam yemeğinde yer alan malzemelerin yaş gruplarına göre Gıda Rasyonundaki gramaj 
miktarları, istekli tarafından sunulan proforma faturalardaki birim fiyatlar ve gramaj miktarları ve birim 
fiyatların çarpımından oluşan toplam tutar kontrol edilir. 

Örneğin PEYNİRLİ MAKARNA İÇİN; ayçiçek yağı, beyaz peynir, makarna, maydanoz, tuz    

YAYLA ÇORBA İÇİN; ayçiçek yağı, buğday unu, kuru nane, pirinç, tuz, yoğurt, yumurta 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MALİYET ÖZET ÇİZELGE 
S.NO AÇIKLAMA MİKTARI FİYATI TUTARI 

1 13+ YAŞ KAHVALTI 81.195 0.93018 75.525,96 
2 13+ YAŞ ARA ÖĞÜN 119.195 1.00079 119.289,16 
3 13+ YAŞ ÖĞLE YEMEĞİ 96.771 2.76259 267.338,60 
4 13+ YAŞ AKŞAM YEMEĞİ 82.302 2.02826 166.929,85 
5 ÖZEL GÜN MENÜSÜ 4.632 3.83517 17.764,51 

TOPLAM 646.848,08 
 

DİĞER GİDERLER 
1 EKMEK MALİYETİ 97.600,50 
2 AMORTİSMAN MALİYETİ 3.150,00 
3 ELEKTRİK MALİYETİ 9.037,50 
4 DOĞALGAZ MALİYETİ 12.229,66 
5 SÖZLEŞME MALİYETİ 21.504,54 
6 İŞÇİLİK GİDERLERİ 549.797,01 
7 PERSONEL GİYİM GİDERİ 1.920,00 

TOPLAM GİDERLER 695.239,21 
 

MALZEME MALİYETİ 646.848,08 
DİĞER GİDERLER 695.239,21 

TOPLAM MALİYET 1.342.087,29 
 

f) İl Müdürlüğünde birleştirilerek yapılan ihalelerde; ihale işlem dosyasında yaşlı ve 13 yaş 
üzerindekiler için birim fiyat teklif cetvelinde öğle veya akşam yemeği için sadece bir satır açılmış ise;  

- Yaşlıların 7 günlük öğle veya akşam yemeğinin maliyetinin 7 gün ve 3 kap çeşit üzerinden 
hesaplanması, yaşlılar için 7 günlük öğle veya akşam yemeği maliyetinin 7 güne bölünmek suretiyle aritmetik 
ortalaması alınarak 1 günlük öğle veya akşam yemeği birim maliyetinin hesaplanması,  

- 13 yaş üzerindekiler için ise 7 günlük öğle veya akşam yemeği maliyetinin 7 gün ve 4 kap çeşit 
üzerinden hesaplanması, 13 yaş üzerindekiler için 7 günlük öğle veya akşam yemeği maliyetinin 7 güne 
bölünmek suretiyle aritmetik ortalaması alınarak 1 günlük öğle veya akşam yemeği birim maliyetinin 
hesaplanması,  

- Yaşlı veya 13 yaş üzerindekiler için 1 günlük öğle veya akşam yemeği birim maliyetine ilişkin çıkan 
aritmetik ortalamalarının toplamının, öğün sayıları ile çarpımı sonucunda toplam öğle veya akşam yemeği 
maliyetinin bulunması gerekmektedir. 


