
Standart  Form KİK015.3/Y 
Birim Fiyat Teklif Mektubu 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

……… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

….. /….. /..... 

İhale Kayıt Numarası  2018/133445 

İhalenin adı Emet Gelenbek Deresi II Etap Derivasyon Kanalı İnşaatı 

Teklif sahibinin adı ve 

soyadı/ ticaret unvanı 

 

Uyruğu  

TC Kimlik Numarası
1  

Vergi Kimlik Numarası  

(…)* Adresi  

 Telefon ve Faks numarası  

(…)*  

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan 

okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi 

de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda 

yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

2) İhale tarihinde,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) 

bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) 

bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize 

derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan 

maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin 

belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize 

sunacağımızı taahhüt ediyoruz. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./11. md.) Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki 

faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde 

sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve 

ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.  

4)(Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./34. md.)Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve 

mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz. 

5) İhale konusu işi,bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz 

birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam …..(Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek 

rakam ve yazı ile yazılacaktır.).......  bedel karşılığında yapmayı  kabul ve taahhüt ederiz.
3 

 

                        Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı – 

                                                                                                                         Kaşe ve İmza
4 

 

Ek: Birim Fiyat teklif Cetveli 

 
1
İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır. 

3
Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, 7 nci madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

“7) İhale konusu işin, [ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını] bu teklifin ekindeki birim fiyat 

teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç 

toplam …(Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)...... bedel karşılığında 

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 
4
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu 

bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

 

* Bu standart form 07/06/2014-29023 R.G./34. md. ile değiştirilmiştir.  



Standart Form–KİK015Y.5/Y 
Birim Fiyat Teklif Cetveli 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
* 

 

 

İhale kayıt numarası    : 2018/133445 
 

A B
2
 

Sıra 
No 

İş Kalemi 
No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 
Ölçü 

Birimi 
Miktarı 

Teklif Edilen 
Birim Fiyat 

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

1 GDF-1 Derivasyon Kanalı Kazısı m
3
 190.000,00   

2 GDF-2 
C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi 
(Trapez Kanal) (Beton + Katkı Maddesi + Kalıp 
Dahil) 

m
3 1.580,00   

3 GDF-3 
C20 Betonarme Betonu (Şüt Kanalı ve Enerji Kırıcı 
Havuz) 

m
3 955,00   

4 GDF-4 

Kum serilip Ø 150 mm çapında spiral sarımlı PVC 
esaslı drenaj borusu (delikli) ile Ø 150 mm çapında 
spiral sarımlı PVC esaslı havalandırma borusu 
(deliksiz) döşenmesi 

m
3 3.960,00   

5 GDF-5 
Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (Tüvenan) 
malzeme ile stabilize yol, temel ve taban 
kaplaması. 

m
3 3.800,00   

                                                                                                       TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  

 

*Teklif mektubu ekine konacaktır. 

 

Ad Soyad / Ticaret Unvan  

Kaşe ve İmza3 

 

                                                 
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 
3
 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak 

girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki 

verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır 



Standart Form ― KİK021.0/Y 

İş Ortaklığı Beyannamesi 

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ* 

 

İhale Kayıt Numarası : 2018/133445 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan Emet Gelenbek 

Deresi II Etap Derivasyon Kanalı İnşaatı işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize 

ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık 

kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme 

imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin 

bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır. 

 

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz müşterek 

teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza 

edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz 

ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin 

akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden 

doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen 

sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde 

sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 

yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan 

herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer 

ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi 

bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

 

 

Sıra 

No 

Ortağın Adı ve 

Soyadı/Ticaret 

Unvanı 

TC Kimlik Numarası (Gerçek 

Kişi)/Vergi Kimlik Numarası 

(Tüzel Kişi) 

Ortaklık 

Oranı 

 

Adresi 

1)     

2)     

3)     

...)     

 

 

 

PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK 

İmza İmza İmza İmza İmza 

 

 

 

 

 

 

* Bu standart form 07/06/2014 tarihli ve 29023 R.G./36. md. ile değiştirilmiştir. 

 



Standart Form — KİK023.1/Y 
Geçici Teminat Mektubu 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

[Muhatap İdarenin Adı] 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan Emet Gelenbek Deresi II Etap Derivasyon Kanalı İnşaatı işine 

istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun 

ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat 

tutarı olan [geçici teminatın tutarı]……….
1
[bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı 

Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği 

hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek 

kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve 

bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı 

talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve 

talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi 

[bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] 

ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

Bu teminat mektubu …../…../…. 
2
 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek 

şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

 

 

[bankanın  adı] 

[bankanın  şubesinin adı] Şubesi 

[banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOT: (Değişik: 29.11.2016-29903 R.G./4. md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek 

mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------- 

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.  
2 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih , idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir 
tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir. 



Standart Form — KİK023.2/Y 
Kesin Teminat Mektubu 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

[Muhatap İdarenin Adı] 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda Emet Gelenbek Deresi II Etap Derivasyon Kanalı İnşaatı 

işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılı Kanun 

ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere 

vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..
1
 [bankanın adı] 

garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme 

hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, 

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin 

adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni 

sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve 

gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen 

günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın  adı] imza atmaya yetkili 

temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın  adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _
2
 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 

geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 

olacaktır. 

 

[bankanın  adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 

[banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOT: (Değişik: 29.11.2016-29903 R.G./4. md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek 

mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------- 

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.  
2 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak 

idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz. 

 



İŞ DENEYİM BELGESİ 

(Yüklenici - İş  Bitirme) 

       Sayı :                                                Tarih : ..../...../.......... 

                  

1. İş sahibi   
( a )

 : 

2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3. İşin yapıldığı yer     : 

4. Uygulanan yapı tekniği   
( b )

 : 

5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı : 

6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise 

ortaklar ve  gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları 

: 

8. İlk sözleşme bedeli 
(c )

 : 

9. Toplam sözleşme bedeli 
( ç )

 : 

10. Gerçekleştirilen iş tutarı 
( d )

  : 

11. Sözleşme tarihi    : 

12. Sözleşme devredilmişse ; 
( e )

 : 

a. Devir tarihi 
( f )

    : 

b. Devir tarihindeki iş tutarı  
( g )

    : 

c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı  
( ğ )

    : 

13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi 
( h )

    : 

14. Belge tutarı 
( ı )

    : 

          İMZA  

 
 

AÇIKLAMALAR 

(  a  )  Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen 

işlerde ise,  iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret  unvanı yazılacaktır. 

(  b )   (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından 

yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren 

prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü 

gösteren yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

 (  c  )   Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

 (  ç  ) 

 

 (  d ) 

  İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 

indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla 

gerçekleşen toplam tutarı   yazılacaktır. 

(  e  )  Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır.  

(  f )  Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır. 

( g )  Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır. 

( ğ )  İşin gerçekleşen toplam  tutarından (10) devir tarihindeki iş tutarının (12.b.) düşülmesi sonucu 

bulunan tutar yazılacaktır.  

( h )  Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi/tasfiye tarihi; özel sektöre taahhüt edilen 

işlerde ise, yapı kullanma izin (iskan) tarihi yazılacaktır. 

( ı )  Gerçekleşen iş tutarı, varsa idarece verilen malzeme tutarı da dikkate alınarak  yazılacaktır. Kamu 

sektörüne taahhüt edilen işlerde sözleşme devredilmişse, ilgisine göre devir tarihinden önce veya 

sonrası  iş tutarı yazılacaktır. 
 
 

  

 

Standart  Form  KİK026.1/Y 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 



Standart  Form  KİK026.2/Y 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum) 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(Yüklenici - İş Durum) 

Sayı :                                                               Tarih : ..../...../.......... 

 

1. İş sahibi   
( a )

 : 

2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası               : 

3. İşin yapıldığı yer     : 

4. Uygulanan yapı tekniği   
( b )

 : 

5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı  : 

6.     T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7.     İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum 

ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları  

: 

8.     İlk sözleşme bedeli  
( c )

        : 

 9.    Toplam sözleşme bedeli 
( ç )

 : 

10.   Gerçekleştirilen iş tutarı 
( d )

 : 

11.   İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki  

gerçekleşme oranı 
( e )

         

: 

12.   İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme 

oranının %80’e ulaştığı tarih 

: 

13.  Sözleşme tarihi : 

14.  Belge tutarı 
( f )

 : 

    İMZA  

 

 

AÇIKLAMALAR 
(  a ) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen 

işlerde ise,  iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret  unvanı yazılacaktır. 

(  b  ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından 

yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren 

prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü 

gösteren yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

 (  c  )  Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(  ç  ) 

 

(  d  ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 

indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.   

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla 

gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır.  

(  e  ) Ödenmiş veya tahakkuka bağlanmış  son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 

indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarının toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel 

sektöre taahhüt edilen ve herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili 

olan idarece belirlenen fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( f  ) Ödenmiş veya tahakkuka bağlanmış son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 

indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı; özel sektöre taahhüt edilen ve herhangi bir ödeme 

programı bulunmayan işlerde ise, işin fiziki gerçekleşme oranı ile sözleşme bedelinin çarpımı sonucu 

bulunan tutar yazılacaktır. 

 

 

 



Standart  Form  KİK027.0/Y 

İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme)   

 

İŞ  DENEYİM BELGESİ 

(Alt Yüklenici - İş  Bitirme) 

 

Sayı :                                                         Tarih : ..../...../.......... 

 

1. İş sahibi  İdare 
( a )

         : 

2. İşveren  
( b )            

 : 

3. Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası     : 

4. İşin yapıldığı yer     : 

5. Alt yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı    : 

6.   T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7. İşin alt yüklenici tarafından yapılan kısmı  
( c )

             : 

8. Uygulanan yapı tekniği 
( ç )

 : 

9.   Esas işin sözleşme tarihi : 

10.  Esas işin ilk sözleşme bedeli 
( d )

        : 

11.  Esas işin toplam sözleşme bedeli 
( e )

 : 

12.  Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı  sözleşmenin tarihi  
( f )

 : 

13.  Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedeli 
( g )

 : 

14.  Alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihi 
( ğ )

 : 

15.  Esas işin geçici kabul/tasfiye tarihi : 

16.  Belge tutarı 
( h )

 : 

                                                                     

    İMZA  

 

 

 

 

 

 
AÇIKLAMALAR 

(  a  ) Esas işin sözleşmesini  yapan idarenin adı  yazılacaktır. 

(  b  ) İşin yüklenicisin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır. 

(  c ) Alt yüklenici ile  işin yüklenicisi arasında yapılan sözleşmedeki  işin adı yazılacaktır. 

(  ç  ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma 

kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, 

kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren yapı inşaat 

alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

(  d  ) Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(  e  ) 

 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 

indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

(  f  ) Alt yüklenicinin esas işin yüklenicisi ile yaptığı sözleşmenin tarihi yazılacaktır. 

(  g  ) Alt yüklenici ile esas işin yüklenicisi arasında yapılan sözleşmedeki  bedel  yazılacaktır. 

( ğ ) Alt yüklenicinin yaptığı iş için  kısmi kabul yapılması halinde alt yüklenicinin yaptığı iş kısmının kabul  

tarihi  yazılacaktır. 

(  h  ) (13) de belirtilen sözleşme bedeli ile alt yüklenicinin yaptığı işe (7) karşılık ilgili idare tarafından işin 

yüklenicisine ödenen bedellerden küçük olan tutar yazılacaktır. 

 



Standart  Form  KİK028.1/Y 

İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) 

 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Denetleme)  

(Geçici Kabulü yapılmış işlerde) 

 

    Sayı:                                                                                                  Tarih : ..../...../....... 

 

1.    İşveren  
( a )

 : 

2.    İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.    İşin yapıldığı yer     : 

4.    Uygulanan yapı tekniği 
( b )

 : 

5.    İlgilinin adı soyadı   : 

6.    T.C.Kimlik No : 

7.    İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )

  : 

8.    İlginin görev unvanı  
( ç )

  : 

9.    Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )

                              : 

10.   İlk sözleşme bedeli 
( e )

                              : 

11.   Toplam sözleşme bedeli  
( f )

                              : 

12.   Gerçekleştirilen iş tutarı 
( g )

 : 

13.   Sözleşme tarihi  : 

14.   İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi 
( ğ )

                                    : 

15.   İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

16.   İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu : 

17.   İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( h )

  : 

18.   İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre 

nakdi gerçekleşme oranı 
( ı )

         

: 

19.   İlgilinin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı 
( i )                                                              

 : 

           İMZA  
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  

yazılacaktır. 

( b ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma 

kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp 

sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren yapı inşaat alanı, seyirci 

kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır.  

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide 

denetleme görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter 

taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış,  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 

(  g 

) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam 

tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) İşin, geçici kabul/tasfiye kabul  veya iskan  tarihi yazılacaktır. 

( h ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat 

farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

(ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam 

tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  

yazılacaktır.  

( i ) Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme 

görevlisi bulunması halinde, bu tutar,  görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

 

 



Standart Form-KİK028.2/Y 

İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Yönetme)  

(Geçici Kabulü yapılmış işlerde) 

 

Sayı:                                                                               Tarih : ..../...../.......... 

                                                                                                      

1.    İşveren  
( a )

 : 

2.    İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.    İşin yapıldığı yer     : 

4.    Uygulanan yapı tekniği 
( b )

 : 

5.    İlgilinin adı soyadı  : 

6.    T.C.Kimlik No  : 

7.    İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )

  : 

8.    İlginin görev unvanı  
( ç ) 

 : 

9.    Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )

                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli  
(e)

                                                            : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  
( f )

                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı 
( g )

 : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi 
( ğ )

                                    : 

15.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

16.  İlgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusu : 

17.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( h )

 : 

18.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi    

gerçekleşme oranı 
( ı )

          

: 

19.  İlgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen  belge tutarı  
( i )                                                              

 : 

            İMZA  
 

AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda yönetenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde yönetenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  

betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, 

gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, 

kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme 

görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden 

yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış,  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 

( g ) 

 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam 

tutarı yazılacaktır. 

( ğ ) İşin, geçici kabul/tasfiye kabul  veya iskan  tarihi yazılacaktır.  

( h ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları 

ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır.  

( ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam 

tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  

yazılacaktır.  

( i ) 

 

 

 

 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici 

olması halinde, bu tutar, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 



Standart Form-KİK029.1/Y 

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Denetleme) 

(Devam eden ve iş artışı olan işlerde) 
 

 Sayı:                                                                                             Tarih : ..../...../....... 

 

1.   İşveren  
( a )

 : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği 
( b )

 : 

5.   İlgilinin adı soyadı  : 

6.   T.C.Kimlik No : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )

  : 

8.   İlginin görev unvanı  
( ç )

  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )

                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli 
( e )

                              : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  
( f )

                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı 
( g )

 : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

15.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu : 

16.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( ğ )

  : 

17.  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı 
(h )

                                                            : 

18.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarih : 

19.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki 

gerçekleşme oranı 
( ı )

         

: 

20.  İlgilinin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı 
( i )                                                              

 : 

 

                                                                                                                                                  İMZA 
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  

betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım 

tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve 

kat sayısı yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme 

görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

 

(  g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam 

sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  

yazılacaktır. 

( ğ ) 

 

( h ) 

İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV 

hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır.  

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla 

gerçekleşen hakediş toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 

programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı 

yazılacaktır.. 

( ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her 

türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt 

edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki 

gerçekleşme oranı yazılacaktır.. 

( i ) Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi 

bulunması halinde, bu tutar, görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

 
 

 
*Bu standart form 24/09/2013-28775 R.G./ 18. md. ve 07/06/2014-29023 R.G./ 38. md. ile değiştirilmiştir. 



Standart Form-KİK029.2/Y 

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) 

İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş  Yönetme) 

(Devam eden ve iş artışı olan işlerde) 

Sayı:                                               Tarih : ..../...../.......... 

                                                                                                      

1.   İşveren  
( a )

 : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği 
( b )

 : 

5.   İlgilinin adı soyadı : 

6.   T.C.Kimlik No. : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )

  : 

8.   İlgilinin görev unvanı  
( ç )

  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )

                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli   
( e )

                                                            : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  
( f )

                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı  
( g )

 : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

15.  İlgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusu : 

16.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
(ğ )

 : 

17   İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı 
( h )

                                                            : 

18.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarih : 

19.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki 

gerçekleşme oranı 
( ı )

          

: 

20.  İlgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen  belge tutarı  
( i

 )                                                               : 

                

                                                                                                                                                                                                

İMZA  
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda yönetenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde yönetenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  

betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde 

yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı 

sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme 

görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden 

yazılacaktır. 

(d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

(e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış,  sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(f ) 

 

( g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) 

toplam sözleşme  tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı   

yazılacaktır. 

( ğ ) 

 

(h ) 

 

 

İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve 

KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla 

gerçekleşen hakediş  toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 

programıı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen en son fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( ı ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının 

(her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre 

taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi 

sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.  

( i ) Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması 

halinde, bu tutar, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 

*Bu standart form 24/09/2013-28775 R.G./ 18. md. ve 07/06/2014-29023 R.G./ 38. md. ile değiştirilmiştir. 

 

 



Standart Form-KİK030.1/Y 

İş Deneyim Belgesi(İş Denetleme/İş Yönetme) 

            İŞ DENEYİM BELGESİ 

(İş Denetleme/ İş Yönetme) 

(Geçici Kabulü yapılmış işlerde) 

Sayı:                                                               Tarih : ..../...../....... 

1.   İşveren  
( a )

 : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği 
( b )

 : 

5.   İlgilinin adı soyadı   : 

6.   T.C.Kimlik No : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )

  : 

8.   İlgilinin görev unvanı  
( ç )

  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )

                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli 
( e )

                              : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  
( f )

                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı 
( g )

 : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi                                    : 

15.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

16.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısmının/kısımlarının 

konusu 

: 

17.  İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( ğ )

 : 

18   İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen tutar
( h )

 : 

19.  İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( ı )  

                             : 

20.  İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen tutar  
( i )

  : 

21.  İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş tutarı 
( j )

 : 

22. İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi/fiziki 

gerçekleşme oranı 
( k )

  

: 

 

            İMZA  

AÇIKLAMA 
( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, 

öngerilmeli beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile 

fiziki büyüklüğünü gösteren yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme/yönetme 

yönetme görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 
 

(  g ) 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam sözleşme  
tutarı  yazılacaktır.  

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) 

 
( h ) 

 

( ı ) 

İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 

varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 
Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması 

halinde, bu tutar,  görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 
varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

( i ) 

 

( j) 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde, bu tutar, 

yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 (17) ve (19)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır. 

( k ) 

 

İlgilinin toplam görev süresinde işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü 

fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 

programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin toplam görevi süresindeki fiziki gerçekleşme oranı 
yazılacaktır 

 

 

 
 

 

 



Standart Form-KİK030.2/Y 

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme /İş Yönetme) 

          İŞ DENEYİM BELGESİ 

 (İş Denetleme/ İş Yönetme)  

(İş artışı olan ve devam eden işlerde) 

Sayı:                                                                Tarih : ..../...../....... 

1.   İşveren  
( a )

 : 

2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 

3.   İşin yapıldığı yer     : 

4.   Uygulanan yapı tekniği 
( b )

 : 

5.   İlgilinin adı soyadı   : 

6.   T.C. Kimlik No : 

7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı 
( c )

  : 

8.   İlgilinin görev unvanı  
( ç )

  : 

9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar 
( d )

                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli   
( e )

                              : 

11.  Toplam sözleşme bedeli  
( f )

                              : 

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı 
( g )

 : 

13.  Sözleşme tarihi  : 

14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 

15.  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı 
(ğ )

                 : 

16.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarih : 

17.  İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı 
(h )

 : 

18.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısmının/kısımlarının konusu : 

19.  İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( ı )

 : 

20.  İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen tutar
( i )

 : 

21.  İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı 
( j )

                               : 

22.  İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen tutar  
( k )

  : 

23.  İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş tutarı 
( l )

 : 

24.  İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi/fiziki gerçekleşme oranı 
( m )

  : 

                                                  

İMZA  
AÇIKLAMA 

( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli 
beton gibi hususlar, inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren 

yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme/yönetme yönetme 
görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş  zamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 

( g) 
 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  

yazılacaktır.  
İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi 

yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarının, 
toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programıı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili  olan idarece 

belirlenen en son fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( h ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü fiyat farkları ve 
KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise, 

belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.  

( ı ) 

 
( i ) 

 

( j ) 

İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 

indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 
Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde, bu tutar,  

görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 

İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 
indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

( k ) 

 

( l ) 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde, bu tutar, yöneticilerin 

sayısına bölünerek bulunulacaktır. 

 (19) ve (21)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır. 

( m ) İlgilinin toplam görev süresinde işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü fiyat farkları 

ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde 

ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin toplam görevi süresindeki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.  

 

*Bu standart form 24/09/2013-28775 R.G./ 19. md. ve 07/06/2014-29023 R.G./ 39. md. ile değiştirilmiştir. 



 

Standart Form-KİK031.1/Y 

İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi 

ORTAKLIK DURUM BELGESİ 

 

 

 

 

 

1. Belge Düzenleme Tarihi  : 

2. Başvuru sahibi şirketin; 
2.1. Ticaret Unvanı                

2.2. Ticaret Sicil No             

 

: 

: 

3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler 

Ortağın Adı ve 

Soyadı/Ticaret Unvanı  

Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği 

Tarihteki Ortaklık Hisse oranı 

 

 [Gerçek kişi/Tüzel kişi]     [ İş deneyimini gösteren belgesi 

kullanılacak olan ortağın, başvuru 

sahibi  şirketin  yüzde elliden  fazla 

hissesine  sahip olması zorunludur.] 

 

 

 

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve 

soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl 

boyunca  ……[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin  kesintisiz olarak 

%50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.  

 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi 

durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan  ihalelerde 

kullanılamaz.  

              

 

 

Düzenleyen Yetkilinin 

Adı  SOYADI 

                 Görevi 

       İmza ve Mühür/Kaşe 

 

 

 

……………………………….. 

AÇIKLAMALAR:  
1 
Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek 

ibare:12/06/2015-29384 R.G./10. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin (Ek ibare:12/06/2015-29384 

R.G./10. md.) serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi 

halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. 
2 
Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.   

 



Standart Form-KİK031.3/Y 

Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi  

ORTAKLIK DURUM BELGESİ 

 

 

 

 

1. Belge Düzenleme Tarihi  : 

2. Başvuru sahibi şirketin; 
2.1. Ticaret Unvanı                

2.2. Ticaret Sicil No             

 

: 

: 

3. Mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler 

Ortağın Adı ve Soyadı  Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği 

Tarihteki Ortaklık Hisse oranı 

 

 [Gerçek kişi]     [ Mezuniyet belgesi kullanılacak 

olan ortağın, başvuru sahibi  şirketin  

en az yüzde ellibir hissesine  sahip 

olması zorunludur.] 

 

 

 

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı 

bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca  ……[Başvuru sahibi 

şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin  kesintisiz olarak en az % 51 hissesine sahip ortağı 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 51’in altına düşmesi durumunda bu belge, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz.  

              

 

 

Düzenleyen Yetkilinin 

Adı  SOYADI 

                 Görevi 

       İmza ve Mühür/Kaşe 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

AÇIKLAMALAR  
1 

Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek 

ibare:12/06/2015-29384 R.G./11. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin (Ek ibare:12/06/2015-29384 

R.G./11.md.) serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 

15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 

temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. 
2 
Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur. 

   

 


	KİK015.3-Y (Birim Fiyat Teklif Mektubu)
	KİK015.5 (Birim Fiyat Teklif Cetveli)
	KİK021.0 (İş Ortaklığı Beyannamesi)
	KİK023.1 (Geçici Teminat Mektubu)
	KİK023.2 (Kesin Teminat Mektubu)
	KİK026.1 (Yüklenici İş Bitirme)
	KİK026.2 (Yüklenici İş Durum)
	KİK027.0 (Alt Yüklenici İş Bitirme)
	KİK028.1 (İş Denetleme)
	KİK028.2 (İş Yönetme)
	KİK029.1 (İş Denetleme)
	KİK029.2 (İş Yönetme)
	KİK030.1 (İş Denetleme-İş Yönetme)
	KİK030.2 (İş Denetleme-İş Yönetme)
	KİK031.1 (Ortaklık Durum Belgesi)
	KİK031.3 (Ortaklık Durum Belgesi)

