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7161 Sayılı Kanun Değişikliği

17.01.2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun ile 4734

sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler;

1) İş hacmine ilişkin olarak ihale konusu işe ilişkin

ciroyu gösteren belgelerin istenilebilmesi

2) Tüzel kişinin başkasına ait iş deneyim belgesini

kullanmasının koşulları

a) Yurt içinde veya Kanun kapsamındaki idarelere yurt

dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerin

kullanım koşulu

b) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında

yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen

belgelerin kullanım koşulu



1) İhale Konusu İşe 

İlişkin Ciro
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1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi

 Değişiklik öncesi metin: «3) İsteklinin iş hacmini

gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili

taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını

gösteren belgeler»

 Değişiklik sonrası metin: «3) İsteklinin iş hacmini

gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili

cirosunu gösteren belgeler»

 Yürürlük 18/05/2019



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Mal/hizmet/danışmanlık hizmeti alımı ihaleleri ile

 YM < 3 x ED (yaklaşık 180 milyon TL) kadar olan yapım

işi ihalelerinde;

 İhale konusu işe ilişkin cironun standart formla tevsik

edilmesi dışında, mevcut düzenlemeler korunmuştur.

 İdareler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait

toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile ihale

konusu ile ilgili cirosunu gösteren belgelerin her ikisini

istemeye devam edecek ve aday veya istekli bu iki

belgeden birini sunarak yeterlik kriterlerini sağladığını

tevsik edebilecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Yönetmelik Düzenlemesi)

YM > 3 x ED olan yapım işi ihalelerinde

ise idarelere yalnızca yapım işleri ile ilgili

ciroyu gösteren belgenin sunulmasına

yönelik düzenleme yapabilme yetkisi

verilmektedir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Yönetmelik Düzenlemesi)

 Yalnızca yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin arandığı

ihalelerde, söz konusu kritere ilişkin asgari tutarı

sağlayamayan aday veya isteklinin

 bu asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam

cirosunun;

 AİU veya 21/b,c göre yapılan ihalelerde teklif ettiği

bedelin %40’ından,

 BİAİH veya 21/a,d,e göre yapılan ihalelerde yaklaşık

maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen

tutarın iki katından,

 Az olmaması koşuluyla yapım işleri ile ilgili ciro kriteri

açısından yeterli kabul edilecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Yönetmelik Düzenlemesi)

 İş hacmine ilişkin yeterlik kriterlerini bu

şekilde sağlayacak olan aday veya

isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir

tablosunu da teklif veya başvuru

kapsamında sunması gerekecektir.



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Örnek 1)

Açık ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık

maliyeti eşik değerin üç katının üzerinde olan

bir ihalede, 200 milyon TL tutarında teklif

vermiş olan bir istekli, yapım işleriyle ilgili

olarak sahip olması gereken asgari ciro tutarı

olan (200 x 0,15=) 30 milyon TL’yi

sağlayamadı ise;



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Örnek 1)

İsteklinin yapım işleri ile ilgili cirosunun bu

tutarın yarısına tekabül eden (30 / 2=) 15

milyon TL’den az olmaması ve

İsteklinin toplam cirosunun teklif bedelinin

%40’ına tekabül eden (200 x 0,40=) 80 milyon

TL’den az olmaması,

Halinde istekli ciro için istenen kriteri sağlamış

kabul edilecektir.



Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan

ve yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i

aralığında idarece yapım işleri cirosu için

belirlenen tutarın 50 milyon TL olduğu bir

ihalede, aday bu asgari tutarı sağlayamadı

ise;

1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Örnek 2)



Adayın yapım işleri ile ilgili cirosunun bu

tutarın yarısına tekabül eden (50 / 2=) 25

milyon TL’den az olmaması ve

Adayın toplam cirosunun idarece belirlenen

tutarın iki katına tekabül eden (50 x 2=) 100

milyon TL’den az olmaması,

Halinde aday ciro için istenen kriteri sağlamış

kabul edilecektir.

1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

(Örnek 2)



1) İhale Konusu İşe İlişkin Ciro

 İhale konusu işle ilgili cironun tevsiki için faturaların

yerine Yönetmeliklerin ekinde yer alan standart formlara

uygun ciro bilgileri tablolarının sunulması yönünde

değişiklik yapılmıştır.

 İkincil mevzuatta geçen «taahhüdü altında devam eden

işlerin/hizmetlerin gerçekleştirilen veya bitirilen kısmının

parasal tutarı» şeklindeki ibarelerin ihalenin türüne göre

«hizmet/mal… alımları/işleri ile ilgili ciro tutarı» şeklinde

değiştirilmiştir.



2) Tüzel Kişinin Başkasına 

Ait İş Deneyim Belgesini 

Kullanmasının Koşulları

14



2.1) Yurt İçinden Elde Edilen 

Belgelerin Kullanım Koşulu

• 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü

fıkrası:…İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde

edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların

dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler

devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. (Değişik

cümle: 17/01/2019-7161/30; yürürlük: 18/03/2020) Bu

belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel

kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu

sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve

yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede

aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza

edilmesi zorunludur…



2.1) Yurt İçinden Elde Edilen 

Belgelerin Kullanım Koşulu
 Belgeler, belge sahibinin

 en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip olması ve

 bu sürede 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak

ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi

konusunda temsile ve yönetime yetkili olması,

 Halinde tüzel kişi tarafından kullanılabilir.

 Bu şartların teminat süresi sonuna kadar muhafaza

edilmesi zorunludur.

 Her hakedişte bu durumun devam ettiği beyan edilir.

(Örn. Yapım Tip Sözleşme 22.2 mad.)

 Yürürlük: 18.03.2020



2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu
• Kamu İhale Kanunu Md. 10 - Ek İbare:

 Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için

düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler

için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge

sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları

şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde

kullanılabilir.

 Bu belgelerin, şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi

içerisinde kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye

Kurum yetkilidir.

 Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi hâlinde yurt

dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini

kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında

geçici ve kesin teminat vermesi zorunludur.



• Kanundan Çıkan Sonuçlar:

• İki farklı duruma göre iki farklı kurgu:

 Yurtiçi ve idarelere yurtdışında yapılanlar

 İdareler dışında yurtdışında yapılanlar 

Sadece iş bitirme belgeleri

Kendisi veya şirketler topluluğu (veya benzeri ortaklık

ilişkisi)

Yurtdışından elde edilen belgeyi kullanan ortak girişim

ortağının hissesi oranında teminat vermesi

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Şirketler Topluluğu İlişkisi
- Türk Ticaret Kanunu Md. 195 vd: Ticaret şirketlerine 
ilişkin genel hükümler.
- Nedir? Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, 
doğrudan veya dolaylı olarak;

1) Oy haklarının çoğunluğu
2) Yönetimde karar aldırabilecek çoğunluğu seçim hakkı
3) Bir sözleşmeye dayanarak başka pay sahipleriyle 

birlikte elde ettiği oy çoğunluğu
4) Hakimiyet sözleşmesi
5) Pay çoğunluğu karinesi (195/2)

Marifetiyle hakim olması durumu.
- Hakim (Ana) Şirket / Bağlı (Yavru) Şirket 
- En az biri yerli

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu

Hakim 

Doğrudan 
Bağlı

Dolaylı 
Bağlı

Doğrudan 
Bağlı

Doğrudan 
Bağlı

Dolaylı 
Bağlı

ŞİRKETLER 

TOPLULUĞU



• Yönetmelik Düzenlemeleri (13/6/2019/ Y: 23.06.2019)

• Neler Kullanılmayacak?
İş bitirme belgesi dışındakiler
Tüzel kişinin yarısından fazlasına sahip kişinin 

belgesi

• Neler Kullanılacak?

Şirketler topluluğunun sadece pay çoğunluğuna
dayanarak kurulması durumunda; hakim şirket tarafından
bağlı şirketin belgesi

• Sonuç

Başka bir tüzel kişinin yurtdışı belgesinin
kullanılabilmesi için, belgesi kullanılmak istenilen şirketin
yarıdan fazla hissesine sahip olunması gerekli

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Örnek 1: 

Türk Mavi A.Ş., yabancı Blue Ltd. adlı şirketin belgesini

kullanmak için eski uygulamada kendi hisselerinin yarısını

yabancı şirkete devretmesi gerekiyordu.

Yeni durumda belgeyi kullanmak için kendi hisselerini

devretmek yerine yabancı Blue Ltd.'nin hisselerinin

yarısından fazlasına sahip olmak zorunda olacak.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Örnek 2: 

• Bir sermaye şirketi olan (Z) Şirketinin

sermayesinin yüzde 80’i (A) gerçek kişisine,

yüzde 20’si ise (B) gerçek kişisine aittir.

• Ayrıca, Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen

yapım işi için düzenlenen bir iş bitirme belgesi

sahibi olan (Y) şirketinin %70 hissesine (Z)

Şirketine aittir.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Örnek 2: 

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu

(Y) Şirketi

%70

(Z) Şirketi

%80

(A) Gerçek Kişisi

%20

(B) Gerçek Kişisi

%30

(T) Şirketi



• Örnek 2: 

• Bu durumda (Z) Şirketi;

• Kendisinin yarıdan fazla hissesine sahip (A) gerçek
kişisinin yurt içinde veya Kanun kapsamındaki
idarelere yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde
edilen iş deneyim belgesini kullanabilir.

• Ayrıca pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler
topluluğu ilişkisinde olduğu (Y)
Şirketinin hakim ortağı olduğu için bu şirketin Kanun
kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında
yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş
bitirme belgesini de kullanabilir.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Yönetmelik Düzenlemeleri Ek Kurallar:

• Şirketler topluluğunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra

düzenlenen ve

• Düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz

olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren

belge sunulması (1 yıl sonra yürürlük – 13.06.2020)

• Hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde

kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması;

• Bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin usulüne uygun

biçimde yapılmış olması

• Standart Form

• Yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu

ilişkisini teminat süresinin sonuna kadar koruması zorunludur.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• Yönetmelik Düzenlemeleri (13/6/2019 – Y:

23.06.2019)

• Teminat Kuralları:

• Ortak girişimlerde yurtdışı belgesi kullanan ortak

tarafından, iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya

konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren

kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif

tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat

verilmesi zorunludur.

• Ek teminat değil hissesi oranında karşılanması

yeterlidir.

Örnek: KİGT Md. 18.7.2

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu



• A&B iş ortaklığının % 30 hissesine sahip (B)

ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi

için düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması ve

ortaklığın 100.000 TL teminat sunma zorunluluğu

olması durumunda, bu teminatın asgari 30.000 TL’lik

kısmının ilgili belgeyi kullanan (B) tarafından

karşılanması gerekir.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu

(Örnek 1)



• C&D konsorsiyumunun sınır değerin üzerindeki 100

milyon TL’lik toplam teklifinin 20 milyon TL’lik özel

uzmanlık gerektiren kısmına teklif sunan (D) özel

ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi

için düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması

durumunda,

• Sözleşmenin imzalanması aşamasında verilmesi

gereken 6 milyon TL’lik kesin teminatın asgari

(6 x 0,20=) 1,2 milyon TL’sinin (D) tarafından

karşılanması zorunludur.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu

(Örnek 2)



• Aynı örnekte 100 milyon TL’lik teklifin sınır değerin

altında olması ve ihalenin yaklaşık maliyetinin 150

milyon TL olması durumunda, yaklaşık maliyetin

yüzde 9’u oranında verilmesi gereken 13,5 milyon

TL’lik kesin teminatın asgari (13,5 x 0,2=) 2,7 milyon

TL’sinin (D) tarafından karşılanması zorunludur.

2.2) Yurtdışından Elde Edilen İş 

Den. Belgelerinin Kullanım Koşulu

(Örnek2/2)
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