
Tüzel Kişilerde Ortağa Ait İş 
Deneyim Belgesinin Kullanım 

Koşulları
Temsil ve Yönetim Yetkisi



İş bitirme, yönetim ve
denetim suretiyle elde
edilecek belgeler, belge
sahibi kişi veya kuruluşların
dışındaki istekliler tarafından
kullanılamaz, devredilemez,
kiraya verilemez, satılamaz.

Bu belge sahiplerinin
kuracakları veya ortak
olacakları tüzel kişilerin ihale
girebilmesinde belli koşullar
aranmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu 
maddesinin 3 üncü fıkrası;



KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
4734 sayılı Kanun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası

Mevcut durum; 7161 sayılı Kanun değişikliğinin yürürlüğe

girmesinden sonraki durum;

MADDE: 10 - (3)Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt
bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet
işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle
alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı
aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde
edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki
istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez,
kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin
kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye
girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve
teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

MADDE: 10 - (3) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt

bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet

işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle

alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma

şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde

edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki

istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez,

kiraya verilemez ve satılamaz. (Ek ibare: 20/11/2008-5812/3

md.; 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



Hükmün Uygulanması;

Mevcut durumda

• En az bir yıldır tüzel kişiliğin yarıdan 
fazla hissesine sahip olmalı

• Her ihalede bu oranın aranması

• Teminat süresince bu oran 
korunması zorunluluğu

Değişiklik yürürlüğe girdikten 
sonra(18.03.2020)

• En az bir yıldır tüzel kişiliğin yarıdan 
fazla hissesine sahip olmalı

• En az bir yıldır 4734 sayılı Kanuna 
göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi 
konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olması

• Her ihalede bu şartların aranması

• Teminat süresince bu oranın 
korunması zorunluluğu



Ticari Şirketlerde Temsil ve Yönetim

Anonim Şirket;

Yönetim Kurulu tarafından yönetim ve temsil(TTK 365)

Temsil Yetkisi; aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek 
kişiden oluşmuyorsa çift imza kuralı ile yönetim kuruluna 

aittir. 



Yönetimin Devri 

Esas sözleşmeye konulacak bir hükümle ve 
düzenleyeceği iç yönergeye göre

Yönetimi kısmen veya tamamen

Bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü bir kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.



Temsil Yetkisinin devri

Esas sözleşmede açık bir hüküm bulunması halinde

Bir veya birden fazla üyeye(Murahhas üye)

veya en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine
haiz olması şartıyla müdür olarak 3. kişilere
devredilebilir.(TTK 370)



Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları

Şirketin amacına ve işletme konusuna giren her türlü
işleri ve hukuki işlemler.

Temsil Yetkisinin sınırlandırılması; iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı hüküm ifade etmez.( istinası; Şube ve
merkez işlerine özgüleme, çift imza kuralı, TTK 371)



Tescil ve İlan

Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararın
noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan
edilmek üzere ticaret siciline verir. (TTK 373)



Anonim Şirketlerde Ticari Temsilci-Ticari 
Vekil

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekil 
atayabilir.

Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve vazgeçilemez 
görev ve yetkileri arasındadır.



Sınırlı yetkiye sahip ticari vekil(TTK 371/7)

Yönetim Kurulu

Temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı 
olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya tacir yardımcısı olarak atayabilir.

Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri iç yönergede açıkça belirlenir.

İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil ve tacir yardımcıları ticaret siciline tescil 
ve ilan edilir.



Bu durumda;

Yönetim Kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi 
bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır.

Esas sözleşmede bu konuda herhangi bir madde yoksa öncelikle esas 
sözleşme değişikliği tescil ve ilan edilmelidir.

Yetki verilen kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Limited şirketlerde ise 
Genel Kurul kararı ile belirlenecektir. 

Bu kararlar tescil ve ilan edilecektir.



Limited şirketlerde;

Yönetim ve temsil şirket sözleşmesi ile 
düzenledir.

Yönetim ve temsil; Müdür sıfatını taşıyan bir 
veya birden fazla ortağa veya en azından bir 

ortağın yönetim ve temsil yetkisinin bulunması 
halinde üçüncü kişilere verilebilir.

Temsil yetkisinin kapsamı sınırlandırılması 
tescil ve ilanına, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil 
veya tacir yardımcıları atanması hususlarında 
Anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır.



Sonuç olarak;

Tüzel Kişilerde Ortağa Ait İş Deneyim Belgesinin Kullanılabilmesi

Belge sahibinin tüzel kişide en az bir yıldır yarıdan fazla hisseye sahip 
olması

bu sürede 4734 sayılı Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsil ve yönetime yetkili olması 

Bu koşullar her ihalede aranacak

söz konusu koşulların aynı zamanda teminat süresi sonuna kadar 
muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur.



Şartların Sağlandığının Tevsiki
Ortaklık Tespit Belgesi

Ticaret sicil 
müdürlükleri veya 
meslek mensubu 

tarafından

İlk ilan veya davet 
tarihinden sonra 

düzenlenen

Düzenlendiği 
tarihten geriye 
doğru son bir 

yıldır kesintisiz 
olarak şartların 
korunduğunu 

gösteren belge

Düzenlendikten 
sonra iş deneyim 
belgesini kullanan 

tüzel kişinin 
temsilci ve iş 

deneyim belge 
sahibi tarafından 

imzalanması  şartı

Temsil ve 
yönetime ilişkin 

sürenin tespitinde 
ticaret siciline 

tescil tarihi 
dikkate alınır.



Teminat süresi boyunca koşulların 
muhafaza edildiğinin tevsiki

Tip sözleşmelerde yapılan 
değişiklik ile

Yüklenicinin tüzel kişi olması ve 
ihalede sunulan iş deneyim 

belgesinin yüklenicinin yarısından 
fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı 
Kanun’a göre yapılacak ihalelere 
ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 
konusunda temsile ve yönetime 
yetkili ortağa ait olması halinde 

Yüklenici her hakedişle birlikte 
«Ortaklık Tespit Belgesinde yer 
alan bilgilerde bu güne kadar 

değişiklik olmadığına ve ortağımıza 
ait iş deneyimini gösteren 

belgelerin tamamının başka bir 
tüzel kişiye kullandırılmadığını 

taahhüt ederiz» ifadesini içeren 
beyanının idareye sunulacaktır.



TEŞEKKÜRLER…


