
 

ORTAKLIK TESPİT BELGESİ 

1. Belge Düzenleme Tarihi1 : 

2.Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin; 
2.1. Ticaret Unvanı                

2.2. Ticaret Sicil Numarası 

 

: 

: 

3. İş Deneyim Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Bilgiler2 

Ortağın Adı ve 

Soyadı/Ticaret Unvanı 

Ortağın Temsil ve Yönetime 

İlişkin Bilgilerinin Yer Aldığı 

Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve 

Sayısı 

Ortağın Belgenin 

Düzenlendiği Tarihteki 

Ortaklık Hisse oranı 

       

          

              Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı 

ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl 

boyunca  …… [Başvuru sahibinin ticaret unvanı yazılacaktır.]nin kesintisiz olarak yarıdan 

fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak 

ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı 

olduğu tespit edilmiştir.3  

 

   

                                                                                               Düzenleyen Yetkilinin5 

                                                                                                        Adı Soyadı       
                                                                                                                 Görevi 

                                                                                                  İmza ve Mühür/Kaşe 

 

            İşbu belge kapsamındaki bilgilerde ihale ve sözleşme sürecinde değişiklik olması 

halinde bu durumu derhal idareye bildireceğimizi ve bu bilgilerin doğruluğunu kabul ve 

taahhüt ederiz. 4 

 
 

    Belgeyi Kullanan Tüzel Kişinin                           İş Deneyim Belgesi Sahibinin              

   Unvanı/Temsilcisinin Adı Soyadı                                   Unvanı/Adı Soyadı      

                İmza/Kaşe                                                                      İmza ve Mühür/Kaşe         

                                                                                                                    
1 Ortaklık tespit belgesinin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur. 
2 İş deneyim belgesi sahibi ortağın temsil ve yönetime ilişkin süresinin tespitinde ticaret siciline tescil tarihi 

dikkate alınır. 
3 İş deneyim belgesi kullanılacak ortağın, en az bir yıldır başvuru sahibi tüzel kişinin yarısından fazla hissesine 

sahip olması ve bu sürede 4734 sayılı 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. 

4 Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir)  tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim 

belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belgesi sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
5 Ortaklık tespit belgesi, ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenecektir. Ortaklık 

tespit belgesinin meslek mensubu tarafından düzenlenmesi halinde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel 

kaşenin kullanılması gerekmektedir. 

                                                                                                                                             

Standart Form- KİK031.1/Y 

İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi 



 


