
1. G‹R‹fi
Kamu hukukuna tâbi olan veya ka-
munun denetimi alt›nda bulunan
veyahut kamu kayna¤› kullanan
kamu kurum ve kurulufllar›n›n yapa-
caklar› mal al›m›, hizmet al›m› ve
yap›m iflleri ihaleleri 1.1.2003 tari-
hinde yürürlü¤e giren 4734 say›l›
Kamu ‹hale Kanunu’na göre yürü-
tülmektedir. Bu Kanun, yay›nland›¤›
tarihten bugüne kadar geçen süreç-
te on befl defa de¤iflikli¤e u¤ram›fl-
t›r. Bu defa da 20.11.2008 tarihin-
de 5812 say›l› Kanun’la kapsaml›
bir de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Kamu ihalelerine kat›l›mda mesleki
ve teknik yeterli¤in belirlenmesi
için istenilen en önemli belge, ifl
deneyim belgeleridir. Bu çal›flmada;
ifl deneyim belgelerinin düzenlen-
mesi ve bu belgelerle ilgili yeterlik
kriterlerinde yap›lan de¤ifliklikler
karfl›laflt›r›larak de¤erlendirilecektir.

2.  ‹fi DENEY‹M BELGELER‹
Kamu ‹hale Kanunu’nun 10. mad-
desinin; birinci f›kras›n›n (b) bendi-
nin (2) numaral› alt bendine görede,
kamu ihalelerine kat›lan isteklilerin
mesleki ve teknik yeterli¤inin belirle-
nebilmesi için; “‹steklinin ihale ko-
nusu ifl veya benzer ifllerde; mal
ve hizmet al›mlar› için son befl y›l
içinde, yap›m iflleri için ise son on
befl y›l içinde kamu veya özel sek-
törde o ifle ait sözleflme bedelinin
en az % 70'i oran›nda gerçeklefl-
tirdi¤i veya % 50'si oran›nda de-
netledi¤i veyahut yönetti¤i idarece
kusursuz kabul edilen benzeri ifller-
le ilgili deneyimini gösteren belge-
ler,” istenir. Kamu ihalelerine kat›-
l›m kural› olarak istenilmesi zorunlu
olan bu belgelere “‹fl Deneyim Bel-

gesi” ad› verilmektedir. ‹fl deneyim
belgesi; isteklinin ihale konusu ifl
veya benzer ifllerdeki deneyimini
ortaya koyan ve “Yap›m ‹flleri ‹ha-
leleri Uygulama Yönetmeli¤i”nde
yaz›l› esas ve usullere göre düzen-
lenen, verilen ve de¤erlendirilen;
ifl bitirme belgesi, ifl durum belgesi,
ifl yönetme belgesi ve ifl denetleme
belgelerini ifade eder.
Kamu ‹hale Kanunu’nda bu madde-
de yap›lan de¤ifliklikle;
“‹stekli taraf›ndan kamu veya özel
sektöre bedel içeren bir sözleflme
kapsam›nda taahhüt edilen ihale
konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin
olarak;
a) Son onbefl y›l içinde geçici kabulü
yap›lan yap›m iflleri ile kabul ifllem-
leri tamamlanan yap›mla ilgili hiz-
met iflleriyle ilgili deneyimi gösteren
belgeler,
b) Son onbefl y›l içinde geçici kabulü
yap›lan yap›m iflleri ile kabul ifllem-
leri tamamlanan yap›mla ilgili hiz-
met ifllerinde sözleflme bedelinin
en az % 80'i oran›nda denetlenen
ya da yönetilen ifllerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
c) Devam eden yap›m ve yap›mla
ilgili hizmet ifllerinde; ilk sözleflme
bedelinin tamamlanmas› flart›yla,
son onbefl y›l içinde gerçekleflme
oran› toplam sözleflme bedelinin
en az % 80'ine ulaflan ve kusursuz
olarak gerçeklefltirilen, denetlenen
veya yönetilen ifllerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
d) Son befl y›l içinde kabul ifllemleri
tamamlanan mal ve hizmet al›mla-
r›na iliflkin deneyimi gösteren bel-
geler,” hükmü getirilmifltir. 
Yap›m ‹flleri Uygulama Yönetmeli-
¤ine göre, kamu veya özel sektöre

taahhüt edilen bir yap›m iflinde, ifl
deneyim belgesi düzenlenebilme-
sinin ön koflulu, sözleflmesinin bir
bedel içermesidir. Kamu ‹hale Ka-
nunu’nda yap›lan yeni düzenleme
ile bu durum Kanun’da da say›larak
kat karfl›l›¤› sözleflme gibi bedel
içermeyen bir sözleflme kapsam›n-
da taahhüt edilen yap›m ifllerine
iliflkin ifl deneyim belgesi düzenle-
nemeyece¤i hususu Kanun’a da
girmifl olmaktad›r.
Kamu ‹hale Kanun’undaki “son on-
befl y›l” ifadesinden son onbefl y›l›n
hangi tarihten geriye do¤ru oldu¤u,
baflka bir deyiflle, son onbefl y›l›n
bafllang›ç tarihinin ne oldu¤u belir-
tilmemiflken, bu durum, Yap›m ‹flleri
Uygulama Yönetmeli¤inde, ihale ilk
ilan tarihinden geriye do¤ru son
onbefl y›l fleklinde düzenlenmiflti.
Kanun’da yap›lan de¤ifliklikte yine
“son onbefl y›l” ifadesine yer veril-
mifl olup yine son onbefl y›l›n bafl-
lang›ç tarihi belirtilmemifltir. Ancak
Yönetmelikte oldu¤u gibi son onbefl
y›l›n ihale ilan tarihinden geriye do¤-
ru al›naca¤› de¤erlendirilmektedir.
Kamu veya özel sektöre bedel içe-
ren bir sözleflme kapsam›nda taah-
hüt edilen yap›m ifllerine iliflkin ola-
rak ifl deneyim belgesi düzenlene-
bilmektedir. Kamuya taahhütte bu-
lunulan ifllerin tamamland›¤› geçici
kabul ile belgelendirilmektedir. Özel
sektöre taahhüt edilen ifllerin ta-
mamland›¤› ise geçici kabul hatta
kesin kabul ifllemi yerine Yap› Kul-
lanma ‹zin Belgesi ile belgelendiril-
di¤i halde, Kanun’da, sadece kamu-
ya taahhüt edilen ifllere iliflkin ifl
deneyim belgesi düzenlenebilecek-
mifl gibi, özel sektöre taahhüt edi-
len ifller için iflin tamamland›¤›n›n
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belgesi olan Yap› Kullanma ‹zin
Belgesinden Kanun’da söz edilme-
mifltir.

Yap›mla ilgili hizmet ifllerine iliflkin
düzenlenen ifl deneyim belgeleri,
de¤ifliklikten önce hizmet ifli olarak
de¤erlendirildi¤i ve ihalelerde ihale
ilan tarihinden geriye do¤ru son
befl y›l içinde sözleflme bedelinin
%70 oran›nda gerçeklefltirildi¤i veya
%50 oran›nda denetlendi¤i veya
yönetildi¤i ifllere iliflkin belgeler ifl
deneyim belgesi olarak de¤erlendi-
riliyordu. Kanun’da yap›lan de¤iflik-
likle, yap›mla ilgili hizmet iflleri ya-
p›m iflleri gibi de¤erlendirilerek ge-
çerlik süresi befl y›ldan on befl y›la
ç›kar›lm›flt›r. Ancak “Hizmet” tan›-
m›ndan “mimarl›k ve mühendislik,
etüt ve proje, harita ve kadastro,
imar uygulama, her ölçekte imar
plan›” ibareleri ç›kar›larak Dan›fl-
manl›k Hizmeti kapsam›na al›nm›fl-
t›r. Böylelikle yap›mla ilgili hizmet
ifli kalmad›¤› halde sanki yap›mla
ilgili hizmet ifli varm›fl gibi yap›mla
ilgili hizmet ifl deneyim belgelerinin
düzenlenmesi yap›lm›flt›r.

2.1 ‹fl Bitirme ve ‹fl Durum
Belgelerinin De¤erlendirilmesi
Yap›m ifli ihalelerinde, son onbefl
y›l içinde sözleflme bedelinin %70’i
oran›nda gerçeklefltirilen ifllerin ifl
bitirme ve ifl durum belgeleri ifl de-
neyimi olarak kabul edilirken, yap›-
lan de¤ifliklikle, son onbefl y›l içinde
geçici kabulü yap›lm›fl yap›m iflleri-
nin ifl bitirme belgeleri ifl deneyimi
olarak kabul edilecektir. ‹fl bitirme
ve ifl durum belgelerinin son onbefl
y›l içinde sözleflme bedelinin %70
oran›nda gerçekleflip gerçeklefl-
medi¤ine bak›lmaks›z›n belge tutar›
tam olarak de¤erlendirilecektir. Böy-
lece hem ifl deneyim belgelerinin
belge tutar› art›r›lm›fl olacak hem
de sözleflme bedelinin %70 oran›n-
da gerçekleflmesinden geçici kabul
aflamas›na kadar geçen süre kadar,
ifl deneyim belgelerinin geçerlik sü-
resi de uzat›lm›fl olacakt›r.

Devam eden ifllerde ifl durum belge-
sinin düzenlenebilmesi flart›, söz-
leflme bedelinin en az %70’inin ta-
mamlanmas› iken, yap›lan de¤iflik-
likle, ancak yasal ifl art›fl› olmas›
ve ilk sözleflme bedelinin tamam-
lanm›fl olmas› ve de son onbefl y›l
içinde toplam sözleflme bedelinin
en az %80'inin kusursuz olarak ger-
çeklefltirilmifl olmas› flartlar› ara-
nacakt›r. Örne¤in, anahtar teslimi
götürü bedel sözleflme usulü ile
1.000.000,-YTL sözleflme bedeline
ihale edilmifl bir yap›m iflinde ifl
durum belgesi düzenlenebilmesi
için %10 dâhilinde yasal ifl art›fl›
olmas› ve iflin ilk sözleflme bede-
linin tamamlanmas› gerekti¤inden
düzenlenecek ifl durum belgesinde
belge tutar› minimum 1.000.000,-
YTL olacakt›r. Toplam sözleflme be-
deli 1.100.000,-YTL ve belge tutar›
da 1.000.000,-YTL olan bir ifl du-
rum belgesinin ihalede ifl deneyim
belgesi olarak de¤erlendirilebilmesi
için ihale ilan tarihinden geriye do¤-
ru son onbefl y›l içinde 880.000,-
YTL’lik iflin gerçeklefltirilmifl olmas›
gerekecektir. Teklif birim fiyat söz-
leflme usulü ile 1.000.000,-YTL
sözleflme bedeline ihale edilmifl
bir yap›m iflinde ise, ifl durum bel-
gesi düzenlenebilmesi için %20 dâ-
hilinde yasal ifl art›fl› olmas› ve iflin
ilk sözleflme bedelinin tamamlan-
mas› gerekti¤inden düzenlenecek
ifl durum belgesinde belge tutar›
minimum 1.000.000,-YTL olacakt›r.
Toplam sözleflme bedeli 1.200.000,
-YTL ve belge tutar› da 1.000.000,-
YTL olan bir ifl durum belgesinin
ihalede ifl deneyim belgesi olarak
de¤erlendirilebilmesi için ihale ilan
tarihinden geriye do¤ru son onbefl
y›l içinde 960.000,- YTL’lik iflin ger-
çeklefltirilmifl olmas› gerekecektir.

2.2 ‹fl Denetleme Belgelerinin
Düzenlenmesi
Son onbefl y›l içinde sözleflme be-
delinin en az %50’si oran›nda de-
netlenen veya yönetilen ifllerle ilgili
ifl denetleme ve ifl yönetme belgesi

düzenlenebiliyordu. Kanun’da yap›-
lan de¤ifliklikle, art›k son onbefl y›l
içinde geçici kabulü yap›lan yap›m
ifllerinde, sözleflme bedelinin en
az %80'i oran›nda denetlenen ya
da yönetilen ifllerle ilgili ifl denetle-
me ve ifl yönetme belgesi düzenle-
nebilecektir. ‹fl denetleme ve ifl yö-
netme belgesinin düzenlenmesin-
de, hem iflin geçici kabulünün ya-
p›lmas› flart› getirilmifl hem de de-
netleme veya yönetme oran› %50’-
den %80’e ç›kar›lm›flt›r.

Devam eden yap›m ifllerinde ise;
ilk sözleflme bedelinin tamamlan-
mas› flart›yla, son onbefl y›l içinde
toplam sözleflme bedelinin en az
% 80'i oran›nda denetlenen veya
yönetilen ifllerle ilgili ifl denetleme
belgesi veya ifl yönetme belgesi
düzenlenebilecektir.

2.3 ‹fl Denetleme Belgelerinin
De¤erlendirilmesi
Denetim faaliyetleri nedeniyle ger-
çek kifli mühendis veya mimarlar›n
ifl denetleme belgeleri ihalelerde
tam olarak de¤erlendirilirken, Kamu
‹hale Kanun’unda yap›lan de¤iflik-
likle, denetim faaliyetleri nedeniyle
al›nacak belgeler ilk befl y›l en fazla
beflte bir oran›nda dikkate al›nacak-
t›r. ‹fl denetleme belgesinin tüzel
kifliliklerde kulland›r›lmas› halinde
ise en az bir y›ld›r o tüzel kiflili¤in
yar›dan fazla hissesine sahip olmak
gerekecektir. Art›k mühendis veya
mimarlar tüzel kifliliklerin en az bir
y›l sermayesinin yar›s›ndan fazlas›-
na sahip olmad›klar› takdirde ifl de-
netleme belgelerini bu tüzel kiflilik-
lerde ifl deneyim belgesi olarak kul-
land›ramayacaklard›r. Befl y›ldan
daha sonraki y›llarda (ki ifl deneyim
belgeleri geçici kabul tarihinden iti-
baren on befl y›l geçerli oldu¤undan
bu süre en çok on y›l olacakt›r.) ise
gerçek kifli olarak kullanmalar› ha-
linde tam olarak de¤erlendirilecek-
tir. Ancak mühendis veya mimarla-
r›n ifl denetleme belgelerini tüzel
kifliliklerde ifl deneyim belgesi ola-



rak kulland›rmalar› halinde, bu bel-
gelerin tam olarak de¤erlendirilmesi
için, bu kiflilerin en az befl y›ld›r tü-
zel kiflili¤in sermayesinin yar›s›ndan
fazlas›na sahip olmas› gerekecektir.
Yani, ifl denetleme belgeleri, tüzel
kifliliklerdeki yar›dan fazla hisseye
sahip olma süresi en az bir y›ldan
en az befl y›la kadar geçen süreçte
en fazla beflte bir oran›nda, befl
y›ldan sonraki y›llarda ise tam ola-
rak dikkate al›nacakt›r. Bu düzenle-
me, mühendis ve mimarlar›n kaza-
n›lm›fl haklar›n›n geri al›nmas› ola-
rak de¤erlendirilmektedir. ‹lk befl
y›l›n bafllang›ç tarihinin nas›l belirle-
nece¤i ile ilgili bir aç›kl›k getirilme-
mifltir. Burada iki seçenek ortaya
ç›kmaktad›r. Birinci seçenek, ifl de-
netleme belgesinin geçerlik süresi,
geçici kabul tarihi ile bafllayaca¤›n-
dan, iflin geçici kabul tarihi, ilk befl
y›l›n bafllang›ç tarihi al›nabilir. ‹kinci
seçenek ise, belgenin verildi¤i tarih,
bafllang›ç tarihi al›nabilir. Birinci
seçene¤e göre, örne¤in kamuda
çal›flan bir mühendisin emekli ol-
madan on y›l önce kontrollü¤ünü
yapt›¤› geçici kabulü yap›lm›fl bir
iflinin ifl denetleme belgesi, emekli
olur olmaz gerçek kifli olarak ihale-
lerde tam olarak de¤erlendirilebile-
cektir. Ancak bu denetleme belge-
sini tüzel kiflilikte kulland›rabilmesi
için, en az bir y›l tüzel kiflili¤in yar›-
s›ndan fazlas›na sahip olmas› ge-
rekir ve beflte bir oran›nda dikkate
al›n›r. Baflka bir deyiflle, bu denet-
leme belgesini flahsi ifl deneyimi
olarak kulland›¤›nda tam olarak de-
¤erlendirebilecekken, tüzel kiflilikte
ise beflte bir oran›nda de¤erlendire-
bilecektir. Befl y›l›n sonunda belge
geçerli¤ini kaybedece¤inden tüzel
kiflilikte hiçbir zaman tam olarak
de¤erlendiremeyecektir. Aksi halde
ikinci seçenekte oldu¤u gibi emekli
olduktan sonra alaca¤› ifl denetle-
me belgesinin ilk befl y›l›n›n bafllan-
g›c› belgenin al›nd›¤› tarihten itiba-
ren bafllarsa, o takdirde befl y›l›n
sonunda geçici kabul tarihinden iti-
baren on befl y›l geçti¤inden belge-

nin geçerlili¤i kalmayaca¤›ndan bu
belgeyi hiçbir zaman gerçek kifli
olarak bile tam olarak de¤erlendire-
meyecektir. ‹lk befl y›l›n bafllang›ç
tarihinin geçici kabul tarihi olarak
al›naca¤› de¤erlendirilmektedir. Ger-
çek kiflilerde bu befl y›ll›k sürenin,
ihale ilk ilan tarihinden geçici kabul
tarihinin k›st hesab› (ay ve gün he-
sab›) yap›larak ç›kar›lmas› suretiyle
hesaplanaca¤›, tüzel kifliliklerde
kulland›r›lmas› halinde ise bir ve
befl y›ll›k sürelerin, ihale ilan tari-
hinden tüzel kiflili¤e ortak olundu¤u
tarihin k›st hesab› (ay ve gün hesa-
b›) yap›larak ç›kar›lmas› suretiyle
hesaplanaca¤› de¤erlendirilmekte-
dir. ‹fl yönetme belgeleri ile ilgili
herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

2.4 Mezuniyet Belgelerinin ‹fl
Deneyimi Olarak Kullan›lmas›
Mezuniyet belgelerinin ifl deneyim
belgesi olarak kullan›lmas› ile ilgili
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun
62. maddesinin (h) bendi; “h) Ya-
p›m ifllerinde denetim ve yönetim
görevlerinde bulunmayan mühendis
veya mimarlar›n, yap›m ihalelerine
girebilmeleri için mezuniyetinden
sonra geçen her y›l için altm›fl milyar
Türk Liras› (yüzyirmiikibin üçyüzsek-
senyedi Yeni Türk Liras›) olarak he-
saplanmak üzere dikkate al›n›r ve
bu Kanunun 10’uncu maddesi kap-
sam›ndaki mesleki ve teknik yeter-
lilik flart› ilgilinin ifle bafllad›¤› y›l
için aranmaz.” fleklinde iken Kanun-
da yap›lan de¤ifliklikle, “h) ‹fl dene-
yimi bulunmayan mühendis veya
mimarlar›n, ald›klar› lisans e¤itimine
uygun yap›m ifli ihalelerine baflvuru-
lar›nda, toplam süresi onbefl y›l›
geçmemek kayd›yla mezuniyetlerin-
den sonra geçen her y›l, yüzyirmiiki-
binüçyüzseksenyedi Yeni Türk Liras›
olarak hesaplanmak üzere 10’uncu
madde kapsam›ndaki benzer ifl de-
neyimi olarak dikkate al›n›r. Bu süre
ifl deneyimi bulunan mimar ve mü-
hendisler için uygulanmaz. Bu bent
kapsam›nda elde edilen deneyim
mühendis ve mimar›n befl y›ld›r en

az % 51 hissesine sahip oldu¤u
veya her iki orta¤›n da mühendis
olup % 50-% 50 ortak oldu¤u tüzel
kifliler taraf›ndan da kullan›labilir.”
fleklinde de¤ifltirilmifltir.

Denetim ve yönetim görevlerinde
bulunan, baflka bir deyiflle, ifl de-
neyim belgesi sahibi mühendis ve
mimarlar mezuniyet belgelerini ifl
deneyim belgesi olarak kullanam›-
yorlard›. ‹fl deneyim belgesi sahibi
olmayan mühendis ve mimarlar ise
mezuniyet belgelerini sadece Tica-
ret Odas›na kay›t oldu¤u ilk y›l içinde
kullanabiliyorlard›. Kanunda, ifl de-
neyimi bulunmayan mühendis ve
mimarlar›n, toplam süresi onbefl
y›l› geçmemek kayd›yla, mezuniyet
belgelerini ifl deneyim belgesi ola-
rak kullan›labilecekleri ve bu süre-
nin ifl deneyimi bulunan mühendis
veya mimarlar için uygulanmayaca¤›
fleklinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Bafl-
ka bir deyiflle, ifl deneyimi bulunma-
yan mühendis ve mimarlar›n mezu-
niyet belgeleri toplam en çok onbefl
y›l dikkate al›nabilecektir. ‹fl dene-
yimi bulunan mühendis ve mimarlar
için bu süre uygulanmayarak, ald›k-
lar› lisans e¤itimine uygun yap›m
ifli ihalelerine baflvurular›nda, mezu-
niyetlerinden sonra geçen her y›l,
yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni
Türk Liras› olarak hesaplanmak
üzere 10’uncu madde kapsam›nda-
ki benzer ifl deneyimi olarak dikkate
al›naca¤› fleklinde de¤ifliklik yap›l-
m›flt›r. “‹fl deneyimi bulunan” ifade-
sinden, ihale ilk ilan tarihi itibariyle
geçerli, ihale konusu veya benzer
ifllerle ilgili ifl deneyim belgelerine
sahip olmas› m› kast edilmektedir.
Yoksa herhangi bir iflin, örne¤in,
alt yap› iflleri ile ilgili ifl deneyim
belgesi bulunan bir mühendisin üst
yap› ifllerinin ihalesine girilmesinde,
ifl deneyimi bulunan mühendis ola-
rak m›, yoksa ifl deneyimi bulunma-
yan mühendis olarak m› de¤erlen-
dirilecektir. ‹kincil mevzuatta bu
konular›n aç›kl›¤a kavuflturulmas›
gerekecektir.
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2.5 Mezuniyet Belgelerinin
De¤erlendirilmesi
Mühendis ve mimarlar mezuniyet
belgelerini yaln›z gerçek kifli olarak
kullanabilirken, Kanunda yap›lan
de¤ifliklikle, mühendis ve mimar›n
befl y›ld›r en az % 51 hissesine sa-
hip oldu¤u veya her iki orta¤›n da
mühendis olup % 50-% 50 ortak ol-
du¤u tüzel kifliler taraf›ndan da kul-
lanabilmelerine olanak sa¤lanm›fl-
t›r. Art›k mühendis ve mimarlar›n
gerek ifl denetleme belgelerini ge-
rekse mezuniyet belgelerini en az
befl y›ld›r en az % 51 hissesine sa-
hip olduklar› tüzel kifliliklerde tam
olarak kulland›rabilmelerine olanak
sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca yeni yap›lan
düzenleme ile mezuniyet belgeleri-
nin her iki orta¤›n da mühendis
olup %50-%50 ortak olduklar› tüzel
kifliler taraf›ndan da kullan›labil-
mesine olanak sa¤lanm›flt›r. Ancak
burada sadece mühendisten söz
edilmifl, mimardan söz edilmemifl-
tir. Bu durum uygulamada kar›fl›k-
l›¤a neden olacakt›r. Zira yap›lan
bu düzenleme ile mimarlar›n %50-
%50 ortak olmas› veya bir mühen-
dis ile bir mimar›n %50 -%50 ortak
olmas› halinde bu tüzel kifliliklerde
mezuniyet belgelerinin kullan›lma-
s›na olanak sa¤lanmam›flt›r.

2.6 Devir Edilen ‹fllerde ‹fl Deneyim
Belgelerinin Düzenlenmesi
‹darenin izniyle devredilen ifllerde,
gerek devir öncesi dönemde gerekse
devir sonras› dönemde, as›l iflin ta-
mamlanarak geçici kabulü yap›lmak
flart›yla, ilk sözleflme bedelinin %70’-
ni gerçeklefltiren iflin yüklenicisine
ifl bitirme belgesi düzenleniyordu.
Kanunda yap›lan de¤ifliklikle, devre-
dilen ifllerde, son onbefl y›l içinde
geçici kabulünün yap›lmas› flart›yla,
art›k ilk sözleflme bedelinin %80’ini
gerçeklefltiren iflin yüklenicisine ifl
bitirme belgesi düzenlenebilecektir.

2.7 Mal ve Hizmet Al›mlar›nda ‹fl
Deneyim Belgeleri
Son befl y›l içinde sözleflme bedeli-

nin en az % 70'i oran›nda gerçeklefl-
tirilen mal ve hizmet al›mlar› için
ifl deneyim belgesi düzenlenebilir-
ken, Kanunda yap›lan de¤ifliklikle,
son befl y›l içinde sadece kabul ifl-
lemleri tamamlanan mal ve hizmet
al›mlar›na iliflkin ifl deneyim belgesi
düzenlenebilecektir.

3. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
‹fl durum belgeleri, geçici kabulü
yap›lmam›fl ancak sözleflme bedeli-
nin en az %70 oran›nda gerçeklefl-
tirilmifl oldu¤u ifllere düzenlenebili-
yordu. Ancak idarece kusursuz ka-
bul edilen ifllere ifl deneyim belgesi
düzenlenebiliyorken ve geçici kabu-
lünde tespit edilen kusurlu ifllerden
ve/veya iflin süresinde tamamla-
namamas›ndan dolay› cezal› olarak
tamamlanan ifllere ifl bitirme bel-
gesi düzenlenmeyecek iken, %95
hatta %99 oran›ndaki gerçekleflme
aflamas›nda düzenlenmifl ifl durum
belgeleri süresiz olarak kullan›labil-
mekte idi. Böylelikle ifl deneyim bel-
gesi düzenlenmeyecek bir ifle ifl
deneyim belgesi düzenlenmifl ol-
maktad›r. Bu durum yeni düzenleme
ile de devam edecektir. ‹fl durum
belgeleri, iflin tamamlan›p geçici
kabulünün yap›lmas›na kadar geçen
sürede kullan›labilmelidir. Onun
için ifl durum belgelerinin bir geçer-
lik süresi olmal›d›r. Zira geçici kabul
yap›ld›ktan sonra düzenlenmifl ifl
durum belgesi iptal edilerek yerine
ifl bitirme belgesi düzenlenmelidir.

‹fl deneyim belgelerinin geçici kabul
tarihinden itibaren onbefl y›l geçerli
olmas› ile geçerlik sürelerinin uza-
t›lmas› olumlu olarak de¤erlendiril-
mektedir.

Denetleme belgelerinin ilk befl y›l
beflte bir oran›nda de¤erlendirilmesi
ise mühendis ve mimarlar›n kazan›l-
m›fl haklar›n›n geri al›nmas› anlam›-
na gelmektedir.

Mezuniyet belgelerinin gerek gerçek
kifli olarak kullanabilmesi gerekse

tüzel kifliliklerde kulland›r›l›r olmas›
mühendis ve mimarlar›n haklar›n›n
geri verilmesi olarak de¤erlendiril-
mektedir.

‹fl deneyim belgeleri ile ilgili bu hü-
kümler yay›m› tarihinden doksan
gün sonra yürürlü¤e girecektir. Bu
süreçte ikincil mevzuat haz›rlana-
cakt›r. ‹kincil mevzuat›n fakl› anla-
malara meydan vermeyecek biçim-
de aç›k, net ifadelerle düzenlenmesi
ile ihalelerin flikayetlere meydan
vermeden sa¤l›kl› bir flekilde sonuç-
land›r›labilmesi ve kamu yat›r›mla-
r›ndan elde edilecek sosyal fayda-
n›n topluma zaman›nda sunulabil-
mesi sa¤lanm›fl olacakt›r.
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