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MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU 

 
ORTALAMA YILLIK İŞ GÜCÜ VE TEKNİK PERSONEL BİLGİLERİ TABLOSU 

 
Personel Durumu İncelenen Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret 
Unvanı 

 

Vergi Kimlik Numarası  
Belge Düzenleme Tarihi  

 

 

Yıl / Yıllar 20… 20… 20… Ortalama 
Usta iş gücü Doğrudan     

Dolaylı    
Teknik personel iş 
gücü 

Doğrudan     
Dolaylı    

 
 
 

Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin personel iş gücü durumu incelenerek hazırlanmıştır. 
 

Bilgilerinize arz ederim. 
 
 

Belgeyi düzenleyen 
YMM/SMMM 

Adı-Soyadı ve Unvanı 
İmza 

Kaşe/Mühür 
 
 
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR 
1-Belge, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi 
hükümleri esas alınarak düzenlenecektir. 
2-Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait başvuru sahibi işveren veya çalıştırdığı alt işveren tarafından istihdam 
edilen ortalama yıllık iş gücü bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kriterleri bir önceki 
yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın iş gücü sayısının ortalaması 
üzerinden iş gücü sayısı hesaplanacaktır. 
3- İş gücü hesabında; 
a) Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim 
okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir. 

b) Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan 
Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü 
sınıfında değerlendirilir. 

4- İş gücü hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş 
gücü için inşaat işyeri kayıtları) bildirimleri esas alınır.  
5- İş gücü hesabında; doğrudan başvuru sahibi işveren tarafından çalıştırılanlar ile başvuranın Yönetmelik 
kapsamındaki işlerinde altyüklenici olarak çalıştırdığı gerçek veya tüzel kişilerce bu işlerde çalıştırılmış olan 
personel dolaylı olarak dikkate alınır. 
6- Yuvarlama: Değerler en yakın iki ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak, ortalamada ise tam 
sayıya yuvarlama yapılacaktır. 


