
BAŞVURU MEKTUBU 
PAZAR TESTİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                                   .. /.. /.... 
İhale Kayıt Numarası   
İhalenin adı  

Başvuru sabinin adı ve 
soyadı/ ticaret unvanı 

 

Uyruğu  
TC Kimlik Numarası1 
(gerçek kişi ise) 

    
     

Vergi Kimlik Numarası  

(…)** Adresi  
Telefon ve Faks numarası  

(…)**                                          
       1) Yukarıda Pazar testi kayıt numarası ve adı yer alan  Pazar testine ilişkin tüm belgeler 
tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dökümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate 
alarak başvuruda bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz 
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 
       2)   Son başvuru tarihinde Pazar testi ön yeterlilik şartnamesinin 10.ncu maddesi (10.1),(10.2) 
(10.3),(10.4),(10.5) ve (10.7) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan 
maddenin (10.3),(10.4) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması 
halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi;(10.1) (10.2).(10.3) (10.4) (10.5) ve (10.7) 
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile 
pazar testi dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 
Pazar testi ön yeterlilik tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak 
sürdürdüğümüzü ve Pazar testinin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu 
durumu tevsik eden belgeleri Pazar testi dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize 
sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 
                                                                                                         Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı 

                                                                                        Kaşe ve İmza2 

1Adayın/isteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 
2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, başvuru mektubu  
bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 



İş Bitirme Belgesi 
(YÜKLENİCİ) 

    Sayı :  Tarih: 
1    İdarenin adı  
2 İşin adı  ve varsa İhale  EKAP kayıt 

numarası 
 

3 İşin tanımı  
4 Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret 

unvanı 
 

5 TC Kimlik Numarası [Yüklenicinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması 
halinde yazılacaktır.] 

6 Vergi Kimlik Numarası  [ Yüklenicinin Türkiye’de faaliyet gösteren kişi 
olması halinde yazılacaktır.] 

 
 
7 

Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve 
ortaklık oranları/Yüklenici konsorsiyum 
ise ortaklar ve bu ortaklarca 
geçekleştirilen iş kısımları ile bu 
kısımların tutarı 

[İş ortaklığının her bir ortağının adı ve soyadı/ticaret 
unvanı ile iş ortaklığındaki hisse oranı belirtilecektir. 
Bu düzenleme her ortak için ayrı bir satırda 
yapılacaktır.] 
[Konsorsiyumun her bir ortağının adı ve 
soyadı/ticaret unvanı ve geçekleştirilen iş kısmı ve  
tutarı belirtilecektir. Bu düzenleme her bir ortak için 
ayrı satırda yapılacaktır.] 

8 Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi  

 
 
9 

İlk Sözleşme bedeli   

Gerçekleştirilen iş tutarı  [İşin sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen tutarı 
yazılacaktır.]  

Toplam sözleşme tutarı [İşin ilk sözleşme bedelindeki yasal artışlar dahil 
toplam sözleşme bedeli yazılacaktır.] 

10 Kabul tarihi [Kısmi kabul yapılıyor ise en son kısmın kabulünün 
yapıldığı tarih yazılacaktır.] 

 
 
11 

                                            Sözleşme devredilmiş ise 
Sözleşme devir tarihi  

 Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı  

Adına belge düzenlenen yüklenicinin 
gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı  

 

12  BELGE TUTARI [Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç tutar 
belirtilecektir.] 
 

AÇIKLAMA: [ İdare tarafından iş bitirme belgesi düzenlenen hizmete ilişkin açıklama yapılmak isteniyor 
ise burada yer verilecektir.] 

                                                                                                                Adı ve Soyadı* 
                                                                                                                      Unvanı 
                                                                                                                İmza ve Mühür 
 *İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve 
mühürlenecektir. 

 
 

Standart Form-KİK026.1/H 
 



İŞ BİTİRME BELGESİ 
(ALT YÜKLENİCİ) 

    Sayı :  Tarih: 
1    İdarenin adı  
2 Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası  
3 Esas işin tanımı  
4 Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret 

unvanı 
 

5 Alt yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret 
unvanı  

 

6 Alt Yüklenicinin TC Kimlik Numarası   [Alt Yüklenicinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması 
halinde yazılacaktır.] 

 
7 

Alt Yüklenicinin Vergi Kimlik Numarası [ Alt Yüklenicinin Türkiye’de faaliyet gösteren kişi 
olması halinde yazılacaktır.] 

8 Alt yüklenici tarafından yapılan iş 
kısmının adı ve tanımı 

 

9 Esas işin sözleşme tarihi ve varsa 
ihaletarihi 

 

10 Esas işin ilk sözleşme bedeli   

11 Esas işin toplam sözleşme tutarı  [İşin ilk sözleşme bedelindeki yasal artışlar dahil 
toplam sözleşme bedeli yazılacaktır.] 

 
12 

Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı 
sözleşmenin tarihi  

 

13 Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı 
sözleşmenin bedeli 

  

14  Alt yüklenici tarafından yapılan işin 
kabul tarihi 

 

15 Esas işin kabul tarihi (kabulü yapılmışsa) [Kısmi kabul yapılıyor ise en son kısmın kabulünün 
yapıldığı tarih yazılacaktır.] 

16  BELGE TUTARI [ Belge tutarının hesaplanmasında, Her türlü fiyat 
farkları ve KDV hariç tutar belirtilecektir. Esas işin 
sözleşme bedeli ile alt yüklenicinin yaptığı işin 
sözleşme bedelinden küçük olanı yazılacaktır.] 
 

                                                                                                                 Adı ve Soyadı* 
                                                                                                                      Unvanı 
                                                                                                                İmza ve Mühür  
 
* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve 
mühürlenecektir. 
 
 

 
 

Standart Form-KİK026.2/H 
 
 
 
 
 
 



İş Ortaklığı Beyannamesi* 
 

Pazar Testi İdare No: 
 

[idarenin adı] tarafından pazar testine çıkarılmış bulunan [işin adı] işine müşterek teklif vermek 
ve söz konusu iş Pazar Testi Şartnamesi 38.3 maddesi gereğince Şirket tarafından görevlendirilmemiz 
takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. 
Pazar Testinin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe 
tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın 
adı]’ dır. 
 
 Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz 
müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken 
imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş 
olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her 
birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve 
sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; 
aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında ………… yetkili olacağını, 
sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, 
iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması 
gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün 
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt 
ederiz. 
 
 
Sıra 
No 

Ortağın Adı ve 
Soyadı/Ticaret 

Unvanı 

TC Kimlik Numarası (Gerçek 
Kişi)/Vergi Kimlik Numarası 

(Tüzel Kişi) 

Ortaklık 
Oranı 

 
Adresi 

1)     

2)     

3)     

...)     

 
 

PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK 
İmza İmza İmza İmza İmza 

     
     
     
     

 
 
 
 

Standart Form-PT.03 
 
 
 



Geçici Teminat Mektubu 
 

_ _/_ _/_ _ _ _ 
No: ................ 

 [Muhatap İdarenin Adı] 

 
İdarenizce Pazar Testine çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı 

ve soyadı/ticaret unvanı]’nın Pazar Testi İdare No: ……….. numaralı Pazar Testi Şartnamesi 
dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan 
[geçici teminatın tutarı] ......’yi 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, pazar testi dokümanı hükümleri 
çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto 
çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz 
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize 
veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait 
kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve 
sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 
 

Bu teminat mektubu …../…../….2. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 
olacaktır. Bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamaz. 
 
 

[bankanın adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 
[banka] Yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.  
2 Bu tarih, Pazar testi şartnamesinde belirtilen geçici kefalet senedi geçerlik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecektir. 
 

   
 

 
 

Standart Form-PT.04 
 
 
 
 



 
 
 

Geçici Kefalet Senedi 
 

[Muhatap İdarenin Adı] 
_ _/_ _/_ _ _ _ 
No:................. 

 
İdarenizce pazar testine çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan 

[isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın Pazar Testi İdare No: ……….. numaralı Pazar 
Testi Şartnamesi dokümanı yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı 
olan [geçici teminatın tutarı]……….1[sigorta şirketinin ticaret unvanı] garanti ettiğinden, 
pazar testi dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin 
ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek 
kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun 
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz 
üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep 
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi 
[sigorta şirketinin ticaret unvanı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve 
[sigorta şirketinin ticaret unvanı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 
 

Bu kefalet senedi …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 
olacaktır. Bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamaz. 
 

[sigorta şirketinin ticaret unvanı] 
[varsa sigorta acentesinin adı]  

[sigorta şirketi/acentesi] yetkililerinin 
İsim, unvan ve imzası 

 
------------------------------------------------------------ 

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.  
2 Bu tarih, Pazar testi şartnamesinde belirtilen geçici kefalet senedi geçerlik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecektir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Standart Form-PT.05 
 
 
 
 
 
 
 



Banka Referans Mektubu 
 
 
 

Pazar Testi 
Katılımcısının [ad ve 
soyadı/ticaret unvanı] 

:  

 
 

Üzerinde 
Kısıtlama 

Bulunmayan 
Mevduatı 

Kullanılmamış Krediler 

Nakdi Kredisi Gayrinakdi Kredisi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. 
 
 
 
 

_ _/_ _/ _ _ _ _ 
[banka adı] 

Yetkililerin isim, unvan ve imzaları 
 
Açıklama: 
1- Para birimi belirtilecektir. 
2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka 

şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir. 

 
 
 
 

Standart Form-PT.06 
 
 



Bilanço Bilgileri Tablosu 
 

Bilançosu İncelenen Kişinin  
Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı 

 

Vergi Kimlik Numarası 
 

Belge Düzenleme Tarihi 
 

 

Yıl / Yıllar 20.. 20.. 

Dönen Varlıklar    

Kısa Vadeli Borçlar    
Öz Kaynaklar   

Toplam Aktif    

Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (Varsa)   

Kısa Vadeli Banka Borçları   
Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri 
(Varsa) 

  

 
Bilanço Oranları 

Cari Oran 
(Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar) 

 
 

Öz Kaynak Oranı 
(Öz Kaynaklar/Toplam Aktif) 

 

Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynaklar  

 
Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. 
 

Belgeyi düzenleyen 
YMM/SMMM/… 

Adı-Soyadı ve Unvanı 
İmza 

Kaşe/Mühür 

AÇIKLAMALAR 
1- Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıdır.  Pazar Testi dokümanında belirtilen kriterleri 
bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait bilgilerini sunabilir. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır 
2- Pazar Testi veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan pazar testinde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması 
durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
bilanço oranları hesaplanacaktır. 
3-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa 
vadeli borçlardan düşülecektir.  
4-Öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 
5- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi 
belirlenen mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. 
6- Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır. 
7- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. 
 
 
 
                                                 
 

Standart Form-PT.07 
 
 
 



 
 CİRO BİLGİLERİ TABLOSU 

Tespit Yapılan Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı  
T.C / Vergi Kimlik Numarası  
Belge Düzenleme Tarihi  

 

 

  

Yıl / Yıllar 20… 20… 
Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Tutarı   

 

 
HİZMET İŞLERİ FATURA BİLGİLERİ LİSTESİ (20..)* 

Sıra 
No 

Fatura 
Tarihi 

Fatura 
Seri ve 

Sıra 
No. 

Alıcının Adı ve 
Soyadı / 

Ticaret Unvanı 
ve T.C. / Vergi 
Kimlik No.su 

Faturaya Konu Malın 
veya İşin Nevi 

Fatura 
Tutarı 

1      
2      
3      
…**      
TOPLAM  

 

*  Fatura bilgileri listesi her yıl için ayrı olarak düzenlenecektir. 
** Listeye gerektiği kadar satır eklenecektir.  
 

        Tespit yapılan kişinin hizmet işleri ile ilgili ciro bilgilerinin, yukarıda listede belirtilen 
faturalar esas alınarak ticari defterleri üzerinden tespit edildiğini beyan ve taahhüt ederim. 

Belgeyi 
düzenleyen 

YMM/SMMM 
Adı-Soyadı ve 

Unvanı 
İmza 

Kaşe/Mühür 
 
AÇIKLAMALAR 
1- Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait hizmet işleri ile ilgili ciro bilgileri sunulmalıdır. Pazar Testi 
dokümanında belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, pazar testinin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla 
ait ciro bilgilerini sunabilir. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
2- Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet 
işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 
3- Belgenin birden fazla sayfadan oluşması durumunda her bir sayfasının meslek mensubunca imzalanarak 
kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Standart Form-PT.08 

 
 



 
 HİZMET İŞLERİ İLE İLGİLİ CİRO BİLGİLERİ TABLOSU  

(Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler) 
Ortak Girişimin Ticaret Unvanı / Vergi Kimlik 
Numarası (varsa) 

 

Tespit Yapılan Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret 
Unvanı 

 

Tespit Yapılan Ortağın T.C / Vergi Kimlik 
Numarası 

 

Tespit Yapılan Ortağın Ortak Girişimdeki Hisse 
Oranı/Taahhüt Ettiği Kısım Tutarı 

 

Belge Düzenleme Tarihi  
 

 

Yıl / Yıllar 20… 20… 
Ortak Girişim Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Tutarı   

 

 
ORTAK GİRİŞİM HİZMET İŞLERİ FATURA BİLGİLERİ LİSTESİ (20..)* 

Sıra 
No 

Fatura 
Tarihi 

Fatura 
Seri ve 

Sıra 
No. 

Alıcının 
Adı ve 

Soyadı / 
Ticaret 

Unvanı ve 
T.C. / 
Vergi 

Kimlik 
No.su 

Faturaya Konu 
Malın veya İşin 

Nevi 

Toplam 
Fatura 
Tutarı 

Kişinin 
Hissesine/Kısmına 

Düşen Fatura 
Tutarı*** 

1       
2       
3       
…**       
TOPLAM   

 

*  Fatura bilgileri listesi her yıl için ayrı olarak düzenlenecektir. 
** Listeye gerektiği kadar satır eklenecektir.  
*** Tespit yapılan kişinin hissesine/kısmına düşen fatura tutarı olarak, iş ortaklığındaki hissesi 
oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanan tutar yazılacaktır. 
 

        Tespit yapılan kişinin ortak girişim olarak gerçekleştirdiği hizmet işleri ile ilgili ciro 
bilgilerinin, yukarıda listede belirtilen faturalar esas alınarak ticari defterleri üzerinden tespit 
edildiğini beyan ve taahhüt ederim.  

Belgeyi 
düzenleyen 

YMM/SMMM 
Adı-Soyadı ve 

Unvanı 
İmza 

Kaşe/Mühür 
 



 
 
 
 
AÇIKLAMALAR 
1- Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait hizmet işleri ile ilgili ciro bilgileri sunulmalıdır. Pazar Testi 
dokümanında belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, pazar testinin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla 
ait ciro bilgilerini sunabilir.  
2- Ortak girişim hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 
eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate 
alınır. 
3- Aday veya isteklinin ortak girişim hizmet işleri ciro tutarı, ortak olduğu iş ortaklığına ait ciro tutarı açısından 
hissesi oranında, konsorsiyuma ait tutar açısından ise taahhüt ettiği iş kısmı çerçevesinde dikkate alınarak 
belirlenecektir. Ayrıca aday veya isteklinin ciro tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını 
gösteren belgeleri de teklif veya başvuru kapsamında sunması gerekmektedir. 
4- Bu belge her bir ortak girişim için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
5-Belgenin birden fazla sayfadan oluşması durumunda her bir sayfasının meslek mensubunca imzalanarak 
kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standart Form-PT.08.01 
                   Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORTAKLIK TESPİT BELGESİ 

1. Belge Düzenleme Tarihi1 : 

2.Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin; 
2.1. Ticaret Unvanı                
2.2. Ticaret Sicil Numarası 

 
: 
: 

3. İş Deneyimini Gösteren 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 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, 
Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş 
Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliğe göre yapılacak Pazar Testi 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 Pazar testi  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 Deneyimini Gösteren Belge Sahibinin             
 Unvanı/Temsilcisinin Adı Soyadı                                 Unvanı/Adı Soyadı      
                İmza/Kaşe                                                                    İmza ve Mühür/Kaşe  
                                                                                                                
1 Ortaklık tespit belgesinin, Pazar Testi ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur. 
2 İş deneyimini gösteren belge sahibi ortağın temsil ve yönetime ilişkin süresinin tespitinde ticaret 
siciline tescil tarihi dikkate alınır. 
3 İş deneyimini gösteren 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 ((Mülga ibare: 13/06/2019-30800 R.G./15.md.) 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir)  tarafından düzenlenen ortaklık tespit 
belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve 
iş deneyimini gösteren belge 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-PT.09 
 



 
 

ORTAKLIK TESPİT BELGESİ 
1. Belge Düzenleme Tarihi1 : 

2.Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin; 
2.1. Ticaret Unvanı                
2.2. MERSİS Numarası 

 
: 
: 

3. İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler 

Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı  
Tüzel Kişinin Ortakları ve Ortaklık Oranları   
Pay Sahipliğine Dayanan Hakim Ortaklık 
Durumunun Tescil Tarihi 

 

Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya 
Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması 
Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı4 

 

Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil 
ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde 
Yapılıp Yapılmadığı5 

 

          
              Başvuru sahibine ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda yer verilen bilgilerin eksiksiz ve 
doğru olduğu tespit edilmiştir. 
 

   
                                                                                               Düzenleyen Yetkilinin2 
                                                                                                        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. 3 

 
 

    Belgeyi Kullanan Kişinin                           İş Deneyim Belgesi Sahibinin              
   Unvanı/Temsilcisinin Adı Soyadı                                              Unvanı  
                İmza/Kaşe                                                                                 İmza ve Mühür/Kaşe         
                                                                                                                    
1 Ortaklık tespit belgesinin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur. 
2 Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir)  tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan 
kişi ve belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
3 Ortaklık tespit belgesi, ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenecektir. Ortaklık 
tespit belgesinin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde Serbest Muhasebeci ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.  
 4 Belgenin Ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmesi ve bu konuda tespit yapılamaması durumunda 
bu kısım için meslek mensubu tarafından düzenlenmiş ek bilgi veya beyan sunulacaktır.  
 5 Belgenin Ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmesi ve bu konuda tespit yapılamaması durumunda 
bu kısım için meslek mensubu tarafından düzenlenmiş ek bilgi veya beyan sunulacaktır. 

                                                                
 

 
 
 
 

 Standart Form-PT.09.01 
Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında  

  Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi 



ORTAKLIK BİLGİLERİ VE YÖNETİMDEKİ GÖREVLİLER 
Adayın/İsteklinin 

Ticaret unvanı:  

Vergi kimlik numarası:  

MERSİS numarası:  

Bağlı olduğu ticaret sicil 
müdürlüğü/sicil 
numarası: 

 

Ortakların/Üyelerin/Kurucuların1 

 
Adı, soyadı/ticaret unvanı 

T.C. kimlik 
numarası/Vergi kimlik 

numarası 

Ortaklık 
oranları (halka 

arz edilen 
hisseler hariç) 

Varsa Ticaret Sicil 
Gazetesi tarih ve 

sayısı 

    

Yönetimdeki Görevlilerin2 
 

Adı, soyadı/ticaret unvanı 
T.C. kimlik 

numarası/Vergi kimlik 
numarası 

Tüzel kişilikte 
yürüttüğü 

görevi 

Varsa Ticaret Sicil 
Gazetesi tarih ve 

sayısı 
    

 

İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel 
kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve 
sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği 
temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu 
göstermektedir. 

 
 
 

Düzenleyen 
Yetkilinin3 
Adı Soyadı 
Görevi 

Tarih, Mühür/Kaşe ve İmza 
 

Ekler: 
 
 
 

1 Tüzel kişinin ortak/üye/kurucu sayısı kadar (halka arz edilen hisselere sahip olanlar hariç) satır açılacaktır. 
2 Tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar 
da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişi sayısı kadar satır açılacaktır. 
3 Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması 
gerekmektedir. 
Not

1
: Bu belge, tüzel kişi aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak; aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir. 
Not

2
: Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve 

sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda 
yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır. 
Not:

3 
Bu belgede istenen bilgiler, yabancı uyruklu aday/istekliler tarafından ilgili ülke mevzuatındaki karşılıklarına uygun şekilde doldurulacak, 

bu bilgileri gösteren ve Yönetmeliğin 31 nci maddesine uygun şekilde hazırlanan belgeler, bu belgeye ek yapılacaktır. 

Standart Form-PT.10 
Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 

 

Başvuru Yapmaya/Teklif 
Vermeye Yetkili Kişinin 

Adı Soyadı 
Tarih, Kaşe ve İmza 



 
HAKEDİŞ İCMALİ 

İdarenin Adı      
……….................………İŞİ 

Hakediş 
Sıra No 

Hakediş 
Onay 
Tarihi 

İKN NO 

Hakedişin 
Ait 

Olduğu 
Ay ve Yıl 

İşin Adı 

İş Tutarı 
(KDV 
Hariç) 

(a) 

Fiyat Farkı 
Tutarı (KDV 

Hariç) 
(b) 

Toplam (KDV Hariç) 
(a+b) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                
                
                
                
                
               

A       TOPLAM  

                

      Standart Form-PT.11 

        
        
      ONAYLAYAN 

 
 


