
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE SINIFI İÇİN BAŞVURU KLAVUZU

YETKİ 

GRUBU

ASGARİ  İŞ DENEYİM TUTARI 

(1) ASGARİ  İŞ HACMİ MİKTARI (2)
YILLIK ASGARİ  MYK 

İŞ GÜCÜ MİKTARI 

(KİŞİ) (4)

YILLIK ASGARİ TEKNİK 

İŞ GÜCÜ (KİŞİ) (4)
ÜSTLENEBİLECEK AZAMİ  YAPIM İŞİ 

MİKTARI (TL)                          (YAPI 

YAKLAŞIK MALİYET MİKTARI ESASLI)

Madde 15 12.Madde 4.Fıkra   13.Madde 3.Fıkra 13.Madde 3.Fıkra 14.Madde 3.Fıkra

A 121.485.074,01 ₺ 24.297.014,80 ₺ 6.074.253,70 ₺ 50 8 SINIRSIZ
B 85.039.551,81 ₺ 17.007.910,36 ₺ 4.251.977,59 ₺ 24 6 85.039.551,81 ₺
C 60.742.537,01 ₺ 12.148.507,40 ₺ 3.037.126,85 ₺ 12 3 60.742.537,01 ₺
D 40.495.024,68 ₺ 8.099.004,94 ₺ 2.024.751,23 ₺ 9 2 40.495.024,68 ₺
E 20.247.512,34 ₺ 4.049.502,47 ₺ 1.012.375,62 ₺ 6 2 20.247.512,34 ₺
F 6.074.253,71 ₺ 607.425,37 ₺ 303.712,69 ₺ 3 1 12.148.507,42 ₺

G 4.251.977,60 ₺ ARANMAZ 212.598,88 ₺ (5) ARANMAZ ARANMAZ 6.377.966,40 ₺

H ARANMAZ ARANMAZ ARANMAZ ARANMAZ ARANMAZ 2.551.186,56 ₺
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HAZIRLAYAN: Mak.Müh. Murat ULUDAĞ İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ASGARİ  BANKA REFERANS MEKTUBU 

MİKTARI (3) 

12.Madde 3.Fıkra

60.742.537,00 ₺

13.Madde 2 Fıkra "İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini 

gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir."                                                                                                                       16.Madde 

2.Fıkra “Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen süreye göre 28 inci madde kapsamında hesaplanacak tutara herhangi bir 

artırım uygulanmaz.”
Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

DAYANAK :21 Eylül 2019 tarih ve 30895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

% 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez.

YASAL 

DAYANAĞI (G Grubu için 11.Madde 2.Fıkra ve H Grubu için 11.Madde 3.Fıkra)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2019/1 ) Resmi Gazete Tarih / Sayı: 25.01.2019 / 30666 GÖRE GÜNCELLENEN 4734 SK 8.MADDESİNİN C FIKRASI UYARINCA YAPIM İŞLERİ EŞİK DEĞERİ

12.Madde 3 Fıkra " Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının , başvurulan 

yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir."

13.Madde 3 Fıkra " İş gücü belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvurudan bir önceki yıl içinde işveren veya alt işveren tarafından istihdam edilen ortalama yıllık usta iş gücü yeterliğinin sağlanması gerekir. Bu kriteri bir 

önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler . Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına 

bakılır.

b) Sunulan belgelere göre;

1) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler 

teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir.

3) 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik bildirimleri esas alınır."                                                                                                                 

GEÇİCİ 1.Madde 2.fıkra" Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle , bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali 

yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz . Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.


