
Standart Form-KİK030.2/Y 
Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme /İş Yönetme) 

 

          İŞ DENEYİM BELGESİ 
 (İş Denetleme/ İş Yönetme)  

(İş artışı olan ve devam eden işlerde) 
Sayı:                                                                Tarih : ..../...../....... 

1.   İşveren  ( a ) : 
2.   İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası        : 
3.   İşin yapıldığı yer     : 
4.   Uygulanan yapı tekniği ( b ) : 
5.   İlgilinin adı soyadı   : 
6.   T.C. Kimlik No : 
7.   İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c )  : 
8.   İlgilinin görev unvanı  ( ç )  : 
9.   Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )                              : 

10.  İlk sözleşme bedeli   ( e )                              : 
11.  Toplam sözleşme bedeli  ( f )                              : 
12.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( g ) : 
13.  Sözleşme tarihi  : 
14.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı  : 
15.  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı (ğ )                 : 
16.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarih : 
17.  İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki 
gerçekleşme oranı (h ) 

: 

18.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş kısmının/kısımlarının konusu : 
19.  İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( ı ) : 
20.  İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile  ilgili olarak hissesine düşen tutar( i ) : 

21.  İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen  tutarı ( j )                               : 

22.  İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen tutar  ( k )  : 

23.  İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş tutarı ( l ) : 

24.  İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi/fiziki 
gerçekleşme oranı ( m )  

: 

                                                  İMZA  
 

AÇIKLAMA 
( a ) Kamuda denetleyenler  ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler  için ilgili idarenin adı  yazılacaktır. 

( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,  betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar, 
inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar ile fiziki büyüklüğünü gösteren yapı 
inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergileme alanı ve kat sayısı yazılacaktır. 

( c ) İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı  yazılacaktır. 

( ç ) İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme/yönetme 
yönetme görevinde bulunanlar da  ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin  noter taahhütnamesinden yazılacaktır. 

( d ) Bu  işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş  zamanda  görev yapanlar  yazılacaktır.  

( e ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

( f ) 
( g) 
 

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam sözleşme  tutarı  
yazılacaktır.  
İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı  yazılacaktır. 

( ğ ) İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale 
indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 
Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam 
tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programıı olmayan işlerde ise, belge vermeye 
yetkili olan idarece belirlenen en son fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( h ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü fiyat 
farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı 
olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.  

( ı ) 
 
( i ) 
 
( j ) 

İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 
varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 
Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde, 
bu tutar,  görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır. 
İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, 
varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı  yazılacaktır. 

( k ) 
 
( l ) 

Bir işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde, bu tutar, 
yöneticilerin sayısına bölünerek bulunulacaktır. 
 (19) ve (21)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır. 

( m ) İlgilinin toplam görev süresinde işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam tutarının (her türlü 
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı  yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme 
programı olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin toplam görevi süresindeki fiziki gerçekleşme oranı 
yazılacaktır.  

 
 
 




