
MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİ OLARAK KULLANILMASI  

 Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk 

sayılır.  

 Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.  

MEZUNİYET BELGELERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILMASI  

 Mezuniyet belgesi sahibinin tüzel kişiliğin(LİMİTED veya A.Ş. olan firmalar) en az 5 yıldır % 51 

hissesine sahip olması halinde belge bu tüzel kişilik tarafından kullanılabilir. Ancak belge grubu 

geçerlilik süresi sonuna kadar bu DURUM muhafaza edilmelidir.   

 İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna 

kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.  

MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİM TUTARI HESAPLANMASI  

 Son 15 yıl içerisinde şahsına ait iş bitirme, iş yönetme veya iş denetleme belgesi sunulması halinde 

mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 1.168.500TL kadar,  

 Şahsına iş deneyim belgesi sunulmaması halinde; onbeş yılı geçmemek kaydıyla, 

mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 1.168.500TL kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.  

 Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen süre 

hesabında herhangi bir artırım uygulanmaz.  

ŞAHSA(GERÇEK KİŞİ) AİT İŞ DENEYİM BELGELERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILMASI  

 Mezuniyet belgesi sahibinin tüzel kişiliğin(LİMİTED veya A.Ş. olan firmalar) en az 1 yıldır % 51 

hissesine sahip olması halinde belge bu tüzel kişilik tarafından kullanılabilir. Ancak belge grubu 

geçerlilik süresi sonuna kadar bu DURUM muhafaza edilmelidir.   

 İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna 

kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.  

  

Örnekler;  

• G1 grubu müteahhitlik yetki belgesi için en az 9 yıllık mezuniyet belgesi ve 525.825,00-TL 

referans mektubu sunulması gerekmektedir.  

• G grubu müteahhitlik yetki belgesi için en az 13 yıllık mezuniyet belgesi ve 736.155,00-TL 

referans mektubu sunulması gerekmektedir.  

• F1 grubu müteahhitlik yetki belgesi için en az 16 yıllık mezuniyet belgesi sunulması ve ciro, bilanço 

rasyoları ile referans mektubu kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Mezuniyet belgesinde 15 yıl 

üzerinin dikkate alınabilmesi için şahsa ait iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir.  



• F grubu müteahhitlik yetki belgesi için en az 18 yıllık mezuniyet belgesi sunulması ve ciro, bilanço 

rasyoları ile referans mektubu kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Mezuniyet belgesinde 15 yıl 

üzerinin dikkate alınabilmesi için şahsa ait iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir.  

Kaynaklar:  

 Yapı Müteahhitlerinin Sınıfladırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik  

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31301&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31301&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12916&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12916&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

