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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki
yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen
yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya
kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis
heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan
işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
ilgili birimince, onaylanmak suretiyle verilir. Serbest bölgelerin yetki alanı dahilindeki yerlerde
gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri ise, serbest bölge müdürlüklerince
düzenlenir ve verilir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt
bendinin son paragrafı, (c) bendinin 1 inci alt bendinin son paragrafı ile 2 nci alt bendinin son
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgisine göre; teknoloji geliştirme bölgesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmesi
üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak; organize sanayi bölgesinde ise
yetkili organ tarafından düzenlenmesi üzerine müteşebbis heyet kararına dayalı olarak müteşebbis
heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler için ise Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak, diğer işler için ise ilgili belediye, valilik veya serbest bölge
müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle, tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.”
“Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni
mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi, şantiye
şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik
kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgisine göre ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü
tarafından; organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde
gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım
işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya
kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis
heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan
işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
ilgili birimince, onaylanmak suretiyle tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.”
“Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin
sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde
fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıllık mühendis veya mimarlara, yönettikleri işlere
ilişkin olarak, ilgisine göre ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından; organize
sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen
yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili
organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgelerinde müteşebbis heyetin kararı üzerine
müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgelerinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji
geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince,
onaylanmak suretiyle tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu
işte ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan standart formlardan;
- İş Deneyim Belgesinin (Yüklenici İş Bitirme)(Standart Form  KİK032.0/Y),
- İş Deneyim Belgesinin (Yüklenici İş Durum)(Standart Form  KİK033.0/Y),
- İş Deneyim Belgesinin (Alt Yüklenici İş Bitirme)(Standart Form  KİK034.0/Y),
- İş Deneyim Belgesinin (İş Denetleme)(Standart Form  KİK035.0/Y),
- İş Deneyim Belgesinin (İş Yönetme)(Standart Form  KİK036.0/Y),
Açıklama bölümlerinin son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(*) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından
(Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine
göre valilik veya belediye yetkilisince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest
bölgelerde serbest bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak)
imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işler
ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin ise yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin
belgesi verme yetkisine sahip kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
kredi kullandırılmadan organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak ise
müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek
ve mühür basılarak) imzalanacaktır.”

