
Standart  Form  KİK026.2/Y 
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)  

 

İŞ DENEYİM BELGESİ 
(Yüklenici - İş Durum) 

Sayı :                                                                  Tarih : ..../...../.......... 
 
1. İş sahibi   ( a ) : 

2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası               : 

3. İşin yapıldığı yer     : 

4. Uygulanan yapı tekniği   ( b ) : 

5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı  : 

6.     T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No : 

7.     İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve 
gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları  

: 

8.     İlk sözleşme bedeli  ( c )        : 

 9.    Toplam sözleşme bedeli ( ç ) : 

10.   Gerçekleştirilen iş tutarı ( d ) : 

11.   İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki  gerçekleşme oranı ( e )         : 

12.   İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarih : 

13.  Sözleşme tarihi : 

14.  Belge tutarı ( f ) : 

    İMZA  
 
 

AÇIKLAMALAR 
(  a ) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise,  iş sahibinin adı, 

soyadı veya ticaret  unvanı 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  )  Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel  yazılacaktır. 

(  ç  ) 
 
(  d  ) 

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.  

(  e  ) Ödenmiş veya tahakkuka bağlanmış  son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme 
fiyatları ile tutarının toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve herhangi bir ödeme programı 
bulunmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( f  ) Ödenmiş veya tahakkuka bağlanmış son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme 
fiyatları ile tutarı; özel sektöre taahhüt edilen ve herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde ise, işin fiziki gerçekleşme oranı 
ile sözleşme bedelinin çarpımı sonucu bulunan tutar yazılacaktır. 
 

  
  
  

  

  

 
       

 

 

 


	AÇIKLAMALAR



