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YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE  1  – 4/3/2009  tarihli  ve  27159  mükerrer  sayılı  Resmî  Gazete’de
yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki
şekilde güncellenir:

a)  Keşfindeki  birim  fiyatlar  üzerinden  ihale  indirimi  yapılmak  suretiyle
sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme
birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin,
ilk  ilan  veya  davet  tarihinin  içinde  bulunduğu  aydan  bir  önceki  aya  ait
endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b)  4734 sayılı  Kanun kapsamında ihale  edilmiş  işlere  ilişkin  iş  deneyimini
gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan
bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu
aydan  bir  önceki  aya  ait  endekse  oranlanması  suretiyle  bulunan  katsayı
üzerinden güncellenir.

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin,
ilk  ilan  veya  davet  tarihinin  içinde  bulunduğu  aydan  bir  önceki  aya  ait
endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

d)  Alt  yüklenici  iş  bitirme  belgeleri,  yüklenici  ile  alt  yüklenici  arasında
imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir. 

(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak;
4734  sayılı  Kanun  kapsamında  ihale  edilmiş  işlere  ilişkin  iş  deneyimini
gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme
belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası  döviz  alış  kuru
üzerinden  Türk  Lirasına  çevrilir.  Bulunan  bu  tutar;  4734  sayılı  Kanun
kapsamında  ihale  edilerek  yabancı  para  birimi  cinsinden  sözleşmeye
bağlanan  işlerde  birinci  fıkranın  (b)  bendine  göre,  bu  kapsama girmeyen
işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



“Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş deneyim belgeleri,
bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik
kapsamında  yapılan  ihalelerde  iş  deneyimini  gösterir  belge  olarak
kullanılmaya devam edilebilir.

 (2)  İş  deneyim  belgelerine  konu  işin  varsa  ihale  tarihine  ilişkin  bilgiler,
başvuru veya teklif zarfında sunulmak suretiyle tevsik edilebilir. Bu bilgilere
ilişkin  belgelerin  sunulmaması  ihale  komisyonunun  iş  deneyim  belgesini
değerlendirmesine engel teşkil etmez. 

(3)  Birinci  fıkra  kapsamındaki  belgelerin  ihale  tarihi  bilgisini  de  içerecek
şekilde  yenilenmesinin  belge  sahibi  tarafından  talep  edilmesi  halinde;  bu
belgelerin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen
merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak,
bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir.  Bu
durumda; düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve
sayısının  da  belirtildiği  ve  eski  belgenin  yerine  verildiğine  dair  bir  şerh
düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK026.1/Y numaralı İş
Deneyim  Belgesi  (Yüklenici  İş  Bitirme),  KİK026.2/Y  numaralı  İş  Deneyim
Belgesi  (Yüklenici  İş  Durum),  KİK028.1/Y  numaralı  İş  Deneyim Belgesi  (İş
Denetleme),  KİK028.2/Y  numaralı  İş  Deneyim  Belgesi  (İş  Yönetme),
KİK029.1/Y  numaralı  Devam  Eden  İşler  İçin  İş  Deneyim  Belgesi  (İş
Denetleme), KİK029.2/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi
(İş  Yönetme),  KİK030.1/Y  numaralı  İş  Deneyim  Belgesi  (İş  Denetleme/İş
Yönetme) ve KİK030.2/Y numaralı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi
(İş  Denetleme/İş  Yönetme)  standart  formunda  yer  alan  “Sözleşme  tarihi”
ibaresi “Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi” şeklinde,  KİK027.0/Y numaralı
İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme) standart formunda yer alan “Esas
işin  sözleşme tarihi”  ibaresi  ise  “Esas  işin  sözleşme tarihi  ve  varsa  ihale
tarihi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi yayımı tarihinden 7 gün sonra,
diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî



Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10
- 13/8/2012 28383

11
- 13/4/2013 28617

12
- 24/9/2013 28775

13
- 28/11/2013 28835



14
- 7/6/2014 29023

15
- 12/6/2015 29384

16
- 27/6/2015 29399

17
- 27/4/2016 29696

18
- 29/11/2016 29903

19
-

25/1//2017 29959

20
-

29/6/2017 30109

21
-

13/12/2017 30269

22
-

30/12/2017 30286 (Mükerrer)

23
-

19/6/2018 30453 (Mükerrer)

 


