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BEYARMUDU BELEDİYESİ  
 

ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR SUYU 
BETON DRENAJ KANALI II. ETAP İHALESİ 

 (2018) 
 

İÇİNDEKİLER 
 

1- İHALE DUYURUSU                      (Gazete İlanı Duyurusu) 
 

2- ŞARTNAMELER 
 
2.1 Yapım İşi Genel Şartname --------------------- (18 Sayfadan Oluşmaktadır.)  
2.2 Özel İdari Şartname -------------------------------(4 Sayfadan Oluşmaktadır.) 
2.3 Özel Teknik Şartname ----------------------------(9 Sayfadan Oluşmaktadır.)    
 

3- SÖZLEŞME                                     (9 Sayfadan Oluşmaktadır.)  
 

4- MALİ TEKLİF TABLOSU / BİRİM FİYAT CETVELİ 
 

4.1 Mali Teklif Tablosu  
4.2 Birim Fiyat Metraj Cetveli 
 
 

5- PROJE ve ÇİZİMLER 
              

Pafta 1: Güzergah No1 ve 2 ve Kaldırım Güzergahı 
Pafta 2: Güzergahlar Profil Kesitleri 
 

6- TANITICI TABELA ÖRNEĞİ 
 

                               TABELA ÖRNEĞİ 
 

7- DİĞER BELGELER 
 

7.1 İHALE KATILIM BEYANNAMESİ 
7.2 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 
7.3 - İMZA SİRKÜLERİ 

-İMZA BEYANNAMESİ 
-YETKİ BEYANNAMESİ 

7.4 KRİTER TABLOSU 



 

   BEYARMUDU BELEDİYESİ  
 

ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR SUYU BETON DRENAJ 
KANALI II. ETAP PROJESİ İHALESİ 

TEKLİF KABULÜ 
 

Bu Teklif Kabulü İçin Yaklaşık Keşif Bedeli: 394,289.00 TL (KDV hariç) 
   
İhale Makamı : Beyarmudu Belediyesi 
   
İşin Konusu  : Beyarmudu Belediyesi Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj 

Kanalı II. Etap Projesi İhalesi için, Açık İhale Usulü (Kapalı Zarf) teklif kabul 
edilecektir. 

   
Geçici Teminat : Geçici teminat miktarı, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 86 altında yapılan 

“Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü”nde 
belirtilen teminat miktarları geçerli olan 10,000.00TL’dir. Geçici Teminat olarak, yalnız 
39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı 
Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları ve/veya 
Beyarmudu Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli 
olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubunun 
süresi 45 (kırk beş) takvim günden az olmayacak şekilde, bitiş süresi en az 
14.05.2018 tarihli olmalıdır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale 
katılımcılarının teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  
İhale Dosyası 
Bedeli 

: İhale dosyası, Beyarmudu Belediyesi Veznesi’ne yatırılacak KDV dahil 350.00-TL 
(nakit veya günlük çek) karşılığında en geç 22 Mart 2018, Perşembe günü mesai 
bitimine kadar, Beyarmudu Belediyesi’nden temin edilebilir. 

   
İhale Şartları : 1. Teklifler en geç 30 Mart 2018, Cuma günü mesai bitimine kadar Beyarmudu 

Belediyesi teklif kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.  
2. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır. 
3. Bu İhaleye teklif verecek olanlar, şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım 

beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki 
beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemeler ile ilgili numune, 
broşür, katalog ve şartname gereği istenilen tüm belgeleri teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

4. İhale Değerlendirme Komisyonu, en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek 
zorunluluğunda değildir. 

5. Bu ihale ile ilgili değerlendirme, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda ve Özel İdari 
Şartnamede belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacaktır. 

6. Bu ihaleye Teklif verecek müteahhitlerin, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler 
Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği; İnşaat Encümeni’ne kayıtlı 
I. II. ve III. Sınıfa kadar Teknik İşleri karnesine sahip müteahhitler katılabilir. 

   
  

Bu Proje TC Lefkoşa Büyükelçiliği 
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Beyarmudu Belediyesi 

    Tarafından Finanse Edilmektedir. 
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                           BEYARMUDU BELEDİYESİ 

 
GENEL ŞARTNAME 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Genel İdari Şartnamede açık olmayan bir kısım olması 
halinde 379 9401 – 379 9390 numaralı telefonlardaki 

yetkililerden açıklayıcı bilgi alabilirsiniz. 

 
 

 
ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR SUYU 

BETON DRENAJ KANALI II. ETAP PROJESİ 
İHALESİ 

GENEL ŞARTNAMESİ 
İhale No: 001/2018 
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BUNLARA DİKKAT EDİNİZ 
 
 
 

 SİMGESİ BELGE SUNULMASININ ZORUNLUĞU OLDUĞUNA İŞARET ETMEKTEDİR.   
 

 
SİMGESİ BEYAN YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞUNA İŞARET ETMEKTEDİR.  

 
 TEKLİF DOSYANIZDA EKSİK BELGE VE BEYAN OLMAMALIDIR. 
 
ŞARTNAMELERE GÖRE SUNULMASI ZORUNLU OLAN BELGELERİN TÜMÜNÜ 

TEKLİFİNİZDE MUTLAKA SUNUNUZ VE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN TÜM BİLGİLERİ 
EKSİK BIRAKMAYINIZ.  

 
 BELGELERDE EKSİK BİLGİ OLMAMALIDIR. 
 
SUNULMASI ZORUNLU OLAN BELGELERDEKİ BİLGİLERİN EKSİKSİZ, TAM VE DOĞRU 

OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ.  
 
 
 İMZASI EKSİK BELGE SUNMAYINIZ.  
 
BELGELERİN İMZALANMASI GEREKEN KISIMLARINI KONTROL EDİNİZ.  
 
 SUNDUĞUNUZ BELGELER VE BEYANLAR GEÇERLİ TARİH TAŞIMALIDIR.  
 
BEYAN ETTİĞİNİZ HER İŞLEMİN VE AYRICA HER TARİHİNİ KONTROL EDİNİZ.          

TARİHİ GEÇMİŞ BELGE SUNMAYINIZ. 
 
 BELGELERİNİZİ TEKLİF DOSYANIZA KOYMAYI UNUTMAYINIZ. 
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1. İhale Makamına (İdareye) İlişkin Bilgiler 
1.1. İhale makamının (İdarenin); 

a) Adı BEYARMUDU BELEDİYESİ 

b) Adresi ŞHT. HÜSEYİN KAFA CADDESİ, BEYARMUDU/ GAZİMAĞUSA 

c) Telefon Numarası 379 9401 / 379 9390 

d) Fax Numarası 379 9566 

e) Elektronik Posta Adresi beyarmuduproject@gmail.com 

f) Yetkili Personel Adı ve Soyadı Didem Çavuşoğlu – 0533 864 47 31 

1.2. İhale Katılımcıları,  ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan yetkili 
kişilerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
 

2. İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 

2.1. İhale Konusu İşin Bilgileri 

a) Adı 
ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR 

SUYU BETON DRENAJ KANALI II. ETAP 

b) Türü YAPIM İŞİ 

c) Yapılacağı Yer BEYARMUDU 

d) İşin Süresi 90 TAKVİM GÜNÜ 

e) Mali Değer 394,289.00 TL 

 
3. İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati 
3.1.  

a)  İhale Kayıt Numarası : 001/2018 

b) İhale İşlemi : Açık Usül (Kapalı Zarf) 

c) Teklifin Sunulacağı Adres : ŞHT. HÜSEYİN KAFA CAD. BEYARMUDU/ GAZİMAĞUSA 

d) İhalenin Yapılacağı Adres : ŞHT. HÜSEYİN KAFA CAD. BEYARMUDU/ GAZİMAĞUSA 

 
3.2. Teklifler, en geç 30 MART 2018 tarih ve mesai bitimine kadar Beyarmudu 
Belediyesi Başkanlık binasındaki teklif kutusuna atılmalıdır.  Bu saatten sonra gelen teklifler 
kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.  

 
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

 
 
 
 
 
 

İHALENENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN 
HUSUSLAR 
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4. İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale Dokümanının Görülebileceği Yer   BEYARMUDU BELEDİYESİ 
b) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi   beyarmudubelediyesi.net 
c) İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer   BEYARMUDU BELEDİYESİ 

d) İhale Dokümanı Satış Bedeli (Beyarmudu Belediyesi 
Veznesine yatırılacak.) TL+KDV  350 (Üçyüzelli) TL. (KDV dahil) 

e) İhale Dökümanı son satış tarihi ve saati   22 MART 2018, MESAİ BİTİMİNE KADAR 

f) İhale ile ilgili son soru sorma tarihi ve saati   22 MART 2018, MESAİ BİTİMİNE KADAR 

 
4.2. İhale Katılımcıları tarafından incelenen ve üzerinde çalışılan proje, şartname ve 

metrajlar ile ilgili soruları, anlaşılmayan konuları, İhale Katılımcılarının vereceği teklifi 
etkileyecek eksik, fazla veya hatalı iş kalemleri ve/veya iş guruplarını, fazla, eksik ve 
hatalı tespit edilen metrajları, yazılı olarak Beyarmudu Belediyesi’nin bu şartnamenin 
1.1. maddesinin (e) bendinde belirtilen Elektronik Posta adresine, (f) bendinde 
belirtilen süreye kadar yapmalıdırlar. Bu tarih ve saatten sonra soru kabul 
edilmeyecektir. İhale Katılımcıları tarafından açıklama talep edilmemesi halinde, 
verilen ihale dokümanlarının tümünün verildiği şekilde kabul (taahhüt) edilmiş olacağı 
gibi, ihale dokümanlarının ekinde yer alan (eğer varsa) metrajlar da son metraj olarak 
sayılacaktır. 

4.3. Gerek duyulması halinde, İhale Katılımcılarının yazılı talebi üzerine, idarenin çıkaracağı 
son metrajlar, zeyilnameler ve idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar En geç ihale 
kapanış tarihinden 5 (beş) iş günü öncesi, mesai saati bitimine kadar İhale 
katılımcılarına bildireceklerdir. 

4.4. Bu ihale kapsamında, İdare tarafından 20 MART 2018 tarihinde saat 10.00’da yer 
gösterimi yapılacaktır. Yer gösterimi ile ilgili katılan İhale katılımcılarına tespit amacıyla 
“Yer Gösterim Tutanağı” düzenlenecektir. Belirtilen gün ve saatte yer gösterimine 
katılmayan firmalar yeri görmüş sayılacaktır. 
4.4.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak 

ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İhale 
katılımcılarının sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün 
masraflar İhale Katılımcısına aittir.  

4.4.2. İhale Katılımcısı, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle, işyerinin şekline ve 
mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli 
çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve 
şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi 
edinmiş, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer 
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 

4.4.3. Tekliflerin değerlendirilmesinde, İhale Katılımcısının işin yapılacağı yeri incelediği 
ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

5. İhale Dokümanının Kapsamı 
5.1. İhale dökümanı aşağıdaki belgelerden oluşur: 

a) Yapım İşi Genel Şartnamesi, 
b) Özel İdari Şartname,  
c) Özel Teknik Şartnameler, 
d) Projeler 
e) Teknik Belgeler 
f) Zeyilname ve açıklamalar, 
g) Standart Formlar: 

 İhale Katılım Beyannamesi 
 Geçici Teminat Mektubu Örneği 
 İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği 
 Mali Teklif Formu (veya metraj bazında hazırlanmış birim fiyat teklif formu) 
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5.2. Yukarıdaki, belgelere ilaveten, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin 
düzenleyeceği zeyilnameler ile İhale Katılımcılarının yazılı talebi üzerine İdare               
(İhale Makamı) tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir 
parçasıdır. 

5.3. İhale Katılımcıları tarafından ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk 
teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun 
olmayan teklifler hiç sunulmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. 

6. Bildirim ve Tebligat Esasları 

6.1. İhale kararları ile ilgili tebliğler İhale Katılımcılarına ve halka BEYARMUDU BELEDİYESİ ilan 
tahtasına asılarak ve Beyarmudu Belediyesi resmi web sitesi 
www.beyarmudubelediyesi.net adresinden duyurulur ve ihale makamına tebligat 
yazılı yapılır.  

6.2. Bir ihale ile ilgili sorulara verilecek yanıtlar, açıklayıcı bilgiler ve zeyilnameler İhale 
Katılımcılarına İhale Makamının elektronik posta adresinden katılımcılara duyurulur ve 
yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilir. İhale Katılımcısı tarafından sunulan 
beyannamede belirtilen iletişim numaraları vasıtasıyla irtibat kurulamayan ve irtibat 
sağlanan fakat teslim almaya gelmeyen İhale Katılımcılarına tebligat yapılmış kabul 
edilir. 

6.3. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

 

 
 

7. Yapım İşi İhalesi Katılım Şartları 
7.1. Müteahhitlerin 19/1998 sayılı ’’Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve 

Denetim Yasası“ gereği, İnşaat Encümenine kayıtlı olması zorunludur. İhalenin teklifinin 
açılacağı yıla ait Encümene kayıtlı olmayan İhale Katılımcıları değerlendirme dışı 
bırakılır. İhale Katılımcıları, İnşaat Encümenine kayıtlı olduğunu İhale Katılım 
Beyannamesinde beyan olarak sunmak zorundadır.  

7.2. Bu ihaleye 1., 2. ve 3. Sınıf Teknik İşler Karnesi Almış Müteahhitler katılabilir. İhale 
Katılımcılarının ihaleye bireysel olarak katılabileceği gibi, iş ortaklığı veya konsorsiyum 
oluşturarak katılmaları da mümkündür. İhale Katılımcıları, İnşaat Encümeni sınıf karnesini 
İhale Katılım Beyannamesinde beyan olarak sunmak zorundadır.  

7.3. İhaleye, iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturarak katılacak olan İhale Katılımcıları,         
İş Ortaklığı veya Konsorsiyum Beyannamesi sunmak zorundadır. 

7.4. Bu İhaleye iş ortaklığı ve/veya konsorsiyum olarak katılacak İhale Katılımcılarının her 
birisi yukarıdaki 7. maddesinde belirtilmiş sınıf karnesine ayrı ayrı sahip olması gerekir.  

7.5. Gerekli sınıf karnesine sahip olmayan İhale Katılımcılarının teklifleri geçersiz sayılacaktır. 
 

8. İhale Katılım Şartı olan ve Teklifin Esasını oluşturan Belgeler. 
8.1. İhale Katılımcılarının ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan katılım şartı belgelerini 

teklif dosyalarında sunmaları gerekir. 
a) İhale Katılım Beyannamesi: Tüm kısımların eksiksiz doldurulduğu, yetkili kişi 

tarafından imzalanmış ve tüm beyanların doğru olarak sunulması gereken 
belgedir.   

 

b) Geçici Teminat: Bu Şartnamenin ekinde geçici teminata ilişkin standart form 
örneğine uygun olarak bir banka tarafından hazırlanan geçici teminat 
mektubudur veya teminat miktarı kadar olan miktarın Beyarmudu Belediyesi 
Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzdur. 

 

İHALEYE KATILIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
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c) Mali Teklif Formu ve/veya istenmesi halinde metraj bazında hazırlanmış 
birim fiyat teklif formu: Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
teklif formudur.  

 

ç) İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi: 2018 yılında düzenlenmiş teklif 
vermeye yetkili olduğunu gösteren belgedir. 

 

1) Teklif verecek olan Gerçek kişi ise, 2018 yılına ait, tasdik memuru  
tarafından onaylanmış imza beyannamesi, 

 
    2)  Teklifi verecek olan Tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin direktörü ve/veya 

direktörlerinin, 2018 yılına ait, tasdik memuru tarafından onaylanmış imza 
sirküleri, 

d) Yetki Beyannamesi: Tüzel veya Gerçek Kişi’yi temsilen “Yetkili” sıfatıyla 
ihaleye katılma halinde, yetkili adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
2018 yılına ait noter onaylı yetki beyannamesi, 

 

e) Şartname alındı makbuzu: Bu ihaleye ait şartnamenin bedelinin  
Beyarmudu Belediyesi Veznesine yatırıldığını belgeleyen makbuz veya 
makbuzun fotokopisidir. 

 

f) İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif atılması halinde İş Ortaklığı veya 
Konsorsiyum Beyannamesi 

 

8.2. Belgelerin Sunuluş Şekli: 
8.2.1. İhale Katılımcıları, yukarıdaki 8.1. maddesinin a, b ve c bendininde sayılan 

belgelerin asıllarını diğer belgelerin ise asılları ve/veya aslına uygunluğu tasdik 
memuru veya İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanmış örneklerini 
teklif dosyasında sunmak zorundadır. 

8.2.2. İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi sunan İhale Katılımcılarının ihale için 
yetkilendirecekleri kişiler için vereceği Yetki Beyannamesi'nin tasdik memuruna 
onaylatılmasına gerek yoktur. Ancak, bu belge şirketin başlıklı kağıdına yazılı, imzalı, 
mühürlü ve orijinal belge olmalıdır ve yetkiyi veren yetkili kişi ile yetkilendirilen kişinin 
her ikisinin de imzalarının belgede bulunması şarttır. Direktörlerinin müştereken 
yetkili olduğu şirketlerin tüm direktörlerinin Yetki beyannamesi’nde imzalarının 
olması şarttır. Eksik imzalı yetki beyannamesi sunan İhale Katılımcılarının teklifi 
geçersiz sayılacaktır. 

8.2.3. Teklifin geçersiz sayılma nedenleri: Bu şartnamede 8.1. maddesinde belirtilen 
belgelerden herhangi birinin teklif dosyasında eksik olması, imzalanması gereken 
herhangi bir belgenin imzalanmamış olması, usulüne göre doldurulmamış olması 
veya boş bırakılarak sadece imzalanması veya teklifleri ile geçici teminatın 
usulüne uygun olmayan İhale Katılımcılarının teklifleri hiç olmadığı şeklinde işlem 
görür, geçersiz sayılır ve teklif okunmadan değerlendirme dışı bırakılır. Bir teklifin 
okunması esnasında ve/veya okunduktan sonra yukarıda belirtilen herhangi bir 
eksikliğin saptanması halinde de teklif hiç sunulmamış sayılır ve değerlendirme dışı 
bırakılır. 
 

9. İhale Katılım Şartı olan ve Teklifin Esasını oluşturan Bilgiler 
9.1. İhale Katılımcılarının ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan katılım şartı bilgileri 

teklif dosyalarındaki İhale Katılım Beyannamesinde beyan etmeleri zorunludur. 
a) Genel, Özel İdari ve Özel Teknik Şartnameler, varsa zeyilnameler okunup 

incelenip anlaşıldıktan sonra teklif dosyasının sunulduğuna dair beyan  
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b) Tüzel kişilerde Şirket Tescil Belgeleri veya şahıs olarak başvuranlarda Kimlik Kartı 
veya Ticari Unvan Tescil Belgesi’nin bilgilerini içeren beyan  

c) Mali yıla ait, Meslek Odasına Kayıt Belgesi bilgileri ve yapım işlerinde İnşaat 
Encümeni tarafından verilen Sınıf Karnesi bilgileri ve elektrik işlerinde Kıbrıs Türk 
Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından verilen Sınıf Karnesi bilgilerini içeren beyan 

 

d) Çalışma Dairesinden yasaklı olmadığına dair, tekliflerin açıldığı tarihte geçerliliği 
olan İhaleye Katılım Belgesi bilgilerinin beyanı  

e) Gelir ve Vergi Dairesinden, tekliflerin açıldığı tarihte geçerliliği olan Vergi Güvenlik 
Belgesi (borcu yoktur veya borcu yapılandırmıştır yazısı) bilgilerinin beyanı,  

f) Sosyal Sigortalar Dairesinden, tekliflerin açıldığı tarihte geçerliliği olan yükümlülüğü 
(borcu yoktur veya borcu yapılandırılmıştır) bilgisinin beyanı  

g) İhtiyat Sandığından, tekliflerin açıldığı tarihte geçerliliği olan yükümlülüğü (borcu 
yoktur veya borcu yapılandırılmıştır) bilgisinin beyanı  

h) İnşaat Encümeninden tekliflerin açıldığı tarihte geçerliliği olan Sınıf Karnesi beyanı  

i) Rekabet Yasası uyarınca ödenmemiş para cezası bulunmadığına dair beyan  

9.2. Bilgilerin Sunuluş Şekli: 
9.2.1.İhale Katılımcıları, yukarıda sayılan bilgileri İhale Katılım Beyannamesinde eksiksiz 

ve doğru olarak sunmak zorundadır. 
9.2.2.İhale Katılım Beyannamesi bu şartnamede belirtilen teklifin esasını oluşturan 

belgelerden bir tanesidir ve bu şartnamenin 8.2.3. maddesinde belirtilen şartlar bu 
belge için aynen geçerlidir. 

9.2.3.İhale Katılım Beyannamesinde İhale Katılımcısı tarafından gerçeğe aykırı beyan 
yapıldığının tespit edilmesi halinde veya ihale üzerinde kalan İhale Katılımcısı 
tarafından taahhüt altına alınan durumu belgeleyen belgeleri, kararın İhale 
Makamı internet sitesinde yayımlandığı ve/veya ilan tahtasına asıldığı tarihten 
itibaren 3(üç) takvim gününü aşmamak koşuluyla İhale Değerlendirme 
Komisyonuna sunulamaması halinde taahhüt yerine getirilmemiş sayılır, İhale 
Katılımcısı ihale dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

 
10. Numune ve/veya Katalog veya Broşür Teslimi 

Bu ihalede numune ve/veya tanıtım materyali istenmektedir / istenmemektedir.                       
 

11. İhaleye Katılamayacak Olanlar  
11.1. Kamu İhale Yasasının 13’üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler 

doğrudan veya dolaylı ya da Alt Yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir 
şekilde ihaleye katılamazlar.  

11.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İhale Katılımcıları ihale dışı bırakılarak geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında 
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale bağlanmışsa, teminatı gelir 
kaydedilerek daha sonra gelen en uygun teklif sahibi İhale Katılımcısına ihale bağlanabilir 
veya ihale iptal edilebilir. İhale Değerlendirme Komisyonu uygun gördüğü teklife kadar bu 
işlemi tekrarlamaya yetkilidir.  

 
12. Teklif Hazırlama Giderleri 
12.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İhale Katılımcılarına aittir. 

İhale Katılımcısı, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. 
 

13. İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 
13.1.Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik 

hatalar veya eksikliklerin ihale makamınca tespit edilmesi veya katılımcılar tarafından yazılı 
olarak bildirilmesi halleri dışında, ihale dokümanında değişiklik yapılmaz. 
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13.2.İhale makamları, ihale dokümanlarını alan tüm iktisadi işletmelere bütün değişiklik ve 
düzeltmeleri, ihale teklifi sunmak için tanınmış olan sürenin bitiminden 5 (beş) iş günü 
öncesine kadar, ücretsiz olarak gönderir ve tüm değişiklik ve düzenlemeleri internet 
sitesinde yeniden yayınlar 

13.3.Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması 
halinde, İhale Değerlendirme Komisyonu, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en 
fazla 10 (on) iş günü süreyle erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dökümanı satılmasına ve 
teklif alınmasına devam edilir. 

13.4.Değişiklik halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan katılımcılara, teklifini geri 
çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınır. 

13.5.İhale dokümanlarında önemli eksiklik veya hataların olduğu fark edilirse, İhale 
Değerlendirme Komisyonu, ihale sonuçlandırma usulünün tümünü iptal edebilir veya 
ihaleyi tekrar edebilir. 

14. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi 
14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde 

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit 
edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek 
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ 
edilir. 

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu 
teklifler açılmaksızın İhale Katılımcılarına iade edilir. 

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İhale Katılımcıları, İdareden herhangi bir hak 
talebinde bulunulamaz. 

 
15. Ortak Girişim 

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye 
teklif verebilir. 

 

15.2. İş ortaklığı en çok hisseye sahip ortak, konsorsiyumda belirlenecek  
koordinatör pilot ortak olarak yazılı olarak beyan edilmek zorundadır. 
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara 
göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların 
bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 

15.3. İş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek İhale 
Katılımcıları, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği veya 
konsorsiyumda koordinatör ortak ekte örneği bulunan iş ortaklığı veya 
konsorsiyum beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır. 

15.4. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşmenin 
imzalanmasından önce tasdik memuru onaylı ortak girişim sözleşmesinin 
İdareye verilmesi zorunludur. 

 

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer 
ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu 
oldukları, konsorsiyumlarda ise her ortağın taahhüt ettiği işten sorumlu olacağı 
belirtilecektir. 

 

 
16. Alt Yükleniciler 

16.1. İhale Katılımcıları, ihale konusu hizmetlerin Alt Yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 
kısımları tekliflerinde belirtmeleri gerekir. İhalenin bu şekilde teklif veren İhale 
Katılımcısının üzerinde kalması durumunda İhale Katılımcısının işe ait sözleşme 
imzalanmadan önce Alt Yüklenicilerin listesini Kontrolün onayına sunması gerekir. 

16.2. Alt Yükleniciler vasıtasıyla yapılacak işler ihale dokümanlarında belirtilen hususlara 
aykırı olmamak kaydıyla, Kontrolün yazılı onayı ile değişiklik yapılabilir. Kontrol böyle bir 
durumda İhale Değerlendirme Komisyonunu bilgilendirir. 

16.3. Alt Yüklenici olarak çalıştırılacak gerçek ve tüzel kişiler için bu şartnamenin 11'inci 
maddesi kuralları aynen geçerlidir. 

16.4. Bu durumda Alt Yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
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TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN 
HUSUSLAR 

 

 

 

 

 

 

17. Teklif, Sözleşme Türü ve İhalenin Verilmesine İlşkin Usul 
17.1. İhale Katılımcıları tekliflerini, anahtar teslim / birim fiyat olacak şekilde toplam bedel 

olarak teklif vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısıyla 
anahtar teslim / birim fiyat olacak şekilde toplam bedel üzerinden sözleşme 
imzalanacaktır. 
 

18. Teklif Verilmesi: 
18.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
18.2. Teklif K.D.V. (Katma Değer Vergisi) hariç olarak verilecektir. 

 
19. Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi 

19.1. Teklifte geçerli para birimi TL (Türk Lirası) olacaktır. 
 

20. Tekliflerin Sunulma Şekli 
20.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak 

bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya 
paketin üzerine İhale Katılımcısının adı-soyadı veya ticari unvanı, tebligata esas açık 
adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya 
paketin yapıştırılan yeri İhale Katılımcısı tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir. 
 

20.2. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare (İhale Makamı) ve İhale 
Katılımcılarının ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre 
açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. 
 

21. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 
21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulması 

zorunludur.  
21.2. Teklif Mektubunda; 

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 
d) KKTC vatandaşı gerçek kişilerin kimlik numarasının, tüzel kişilerin ise vergi sicil 

numarasının belirtilmesi, 
e) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticari ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 
imzalanmış olması zorunludur. 

21.3. İş ortaklığı olarak teklif veren İhale Katılımcılarının teklif mektuplarının, ortakların tamamı 
tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. 
 

22. Tekliflerin Geçerlilik Süresi 
22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) iş günüdür.  
22.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması İhale Katılımcılarından talep edilebilir. İhale Katılımcıları, İdarenin bu 
talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini 
reddeden İhale Katılımcısının geçici teminatı iade edilir. 

22.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan İhale Katılımcısı, teklif ve sözleşme koşullarını 
değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici 
teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.  

22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. 
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23. Teklif Fiyatına Dâhil Olan Giderler 
23.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, İhale 

Katılımcılarınca teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir. 
23.2. Bu projede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider 

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları 
karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. İhale Katılımcısı, bu artış ve farkları ileri sürerek 
herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve İhale Katılımcılarına fiyat farkı ödenmez.  

23.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 
23.4. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine 

getirilmesine ilişkin ödenecek vergi, resim, harç ile ulaşım giderleri. 
 

24. Geçici Teminat 

24.1. Geçici teminatın miktarı, İhale Katılımcısı tarafından aşağıdaki oranlar dikkate 
alınarak hesaplanır. Bu kurala uygun olmayan geçici teminat veren İhale Katılımcısının 
teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

24.2. İhale Katılımcısının ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık 
oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın 
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanır. 

24.3. Geçici teminat en az 14 Mayıs 2018 tarihli olmalıdır. (Bu tarih gazete ilanında görülebilir.)  

24.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma 
şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

24.5. Banka kanalıyla sunulacak geçici teminat mektupları aşağıdakı hususları içermek 
zorundadır.    

24.5.1. Teminat mektubu sahibi İhale Katılımcısının adı-soyadı ve varsa ticari ünvanı 
açıkça yazılmalı,  

24.5.2. İhalenin kapanış tarihi, sayısı ve konusu açıkça yazılmalı, 
24.5.3. Para birimi açıkça belirtilmeli, teminat miktarı rakam ve yazı ile birbirine uygun 

olarak açıkça yazılmalı ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunmamalı, 
24.5.4. Teminatın vadesi (Başlangıç ve Bitiş) tarih ve süre olarak açıkça yazılmalı, vade 

bitiş tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, teminat mektubunun geçerli 
ve uygun olması için “vade bitiş tarihi, tatil gününü izleyen ilk iş günü olur” 
şeklinde ibare taşımalı, 

24.5.5. Teminat mektubu yetkili kişilerce adı, soyadı ve ünvanı yazılmak suretiyle 
imzalanmalı ve teminat mektubunun alındığı ilgili bankanın resmi mühürü ile 
mühürlenmelidir. 

24.5.6. Geçici teminat mektubu Beyarmudu Belediyesi adına düzenlenecektir. 

Teklif Edilen İhale Bedeli Teminat Miktarı 

0.- TL’den büyük - 20,000.- TL’ye kadar  500.- TL 

20,000.- TL’den büyük - 50,000.- TL’ye kadar  1,000.- TL 

50,000.- TL’den büyük - 100,000.- TL’ye kadar  2,500.- TL 

100,000.- TL’den büyük - 200,000.- TL’ye kadar  5,000.- TL 

200,000.- TL’den büyük - 500,000.- TL’ye kadar  10,000.- TL 

500,000.- TL’den büyük - 1,000,000.- TL’ye kadar  25,000.- TL 

1,000,000.- TL’den büyük - 2,500,000.- TL’ye kadar  50,000.- TL 

2,500,000.- TL’den büyük - 5,000,000.- TL’ye kadar  100,000.- TL 

5,000,000.- TL’den büyük miktarlar için  150,000.- TL 
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25. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler. 
25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 

25.1.1. 39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında kurulmuş olan bankalardan alınacak 
Banka Teminat Mektubu, 

25.1.2. KKTC Merkez Bankası gözetim ve denetimindeki bankalardan Kontrgaranti 
yaptırılması koşuluyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankaları dışından alınan 
teminat mektupları, 

25.1.3. Beyarmudu Belediyesi Veznesine yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz. 
 

25.2. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, İhale 
Makamı tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu 
esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli 
kabul edilmez. 

25.3. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
25.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 
 

 
 

26. Tekliflerin Alınması ve Açılması 
26.1. Teklifler, bu şartnamenin 3.2 maddesinde belirtilen ihale saatine kadar Beyarmudu 

Belediye Binasındaki teklif kutusuna atılacaktır.  
26.2. İhale Değerlendirme Komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer 

alan usul uygulanır: 
26.2.1. İhale Değerlendirme Komisyonunca, bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde 

ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit 
edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. 

26.3. İhale Değerlendirme Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu 
incelemede zarfın üzerinde İhale Katılımcısının adı-soyadı veya ticari unvanı, tebligata 
esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve 
zarfın yapıştırılan yerinin İhale Katılımcısı tarafından imzalanıp ve/veya mühürlenmesi 
hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek 
değerlendirmeye alınmaz. 

26.4. İhale konusu zarflar, İhale Katılımcılarıyla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına 
göre açılır. İhale Katılımcılarının belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile 
geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan 
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan İhale Katılımcıları bir 
tutanakla belirlenerek teklifleri geçersiz sayılır ve okunmadan iptal edilir. 

26.5. Belgeleri tamam ve teklifler ile geçici teminatı usulüne uygun olan İhale Katılımcıları 
ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak İhale Değerlendirme 
Komisyonunca imzalanır.  

26.6. Teklifler İhale Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.  
 

27. Tekliflerin Değerlendirilmesi 
27.1. Bu ihale şartnamelerine göre sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili 

mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, İhale 
Katılımcıları tarafından sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri 
tamamlattırılmayacaktır. 

27.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda teklifin esasını oluşturan unsurlar olarak 
katılım şartı olarak beyan etmesi gereken bilgileri ve belgeleri eksiksiz ve teklifleri ile 
geçici teminatı usulüne uygun olan İhale Katılımcılarının tekliflerinin ayrıntılı 
değerlendirilmesine geçilir. 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME 
YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
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27.3. Bu aşamada, İhale Katılımcılarının ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen 
yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup 
olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen İhale Katılımcılarının teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılır.   

 
28. İhale Katılımcılarından Tekliflerine Açıklık Getirmelerinin İstenilmesi 

28.1. İhale Değerlendirme Komisyonunun talebi üzerine İdare (İhale Makamı), tekliflerin 
incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan 
hususlarla ilgili İhale Katılımcılardan açıklama isteyebilir. 

28.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale 
dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi 
amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 

28.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, İhale Katılımcısı tarafından yazılı olarak cevap verilir. 
 
29. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi 

29.1. İhale Değerlendirme Komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte 
serbesttir. İhale Değerlendirme Komisyonu bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle 
herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

29.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, tüm İhale Katılımcılarına gerekçeleriyle 
birlikte bildirilir. 
 

30. İhalenin Verilmesine İlişkin Kriterler 
30.1. En uygun teklifin belirlenmesinde, Kamu İhale Yasasının 75’inci maddesi ve Yapım 

İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü kurallarına göre işlem 
yapılacaktır. 

30.2. Bu ihalede en uygun teklif Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif olanıdır. 
30.3. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin belirlenmesinde kullanılacak kriterlerin ve 

değerlendirmeye esas alınacak unsurların ağırlıkları ile hesaplama yöntemine ilişkin 
açıklamalar, bu şartnamenin ekindeki Değerlendirme Kriterleri Formu'nda belirtilerek, 
İnşaat Encümeni tarafından da onaylatılmak suretiyle şartname ile birlikte verilecektir. 

 
31. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Değerlendirme Esasları 

31.1. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Kriterlerinin Puanlama Yöntemi aşağıdaki 
unsurlara göre hesaplanır.   

31.2. İhale Değerlendirme Komisyonu verilen teklifleri değerlendirirken, diğer tekliflere veya 
idarenin tespit ettiği keşif bedeline göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.  
Öncelikli olarak geçerli olarak değerlendirmeye alınan tekliflerin içinde keşif bedelinin 
% 25'inin altında olan teklifler değerlendirme dışında bırakılır. Geçerli tekliflerin tümü 
toplanır ve geçerli İhale Katılımcıların toplam sayısına bölünerek ortalama teklif 
bedeli tespit edilir.  Ortalama teklif bedelinin % 10 altında olan teklifler aşırı 
düşük olarak değerlendirilir ve değerlendirme dışı bırakılır. 

31.3. Değerlendirmeye esas alınacak unsurlar şartnamenin ekinde sunulan kriter 
tablosundan görülebileceği gibi üç ana kriterden oluşur.   
a) Teklif edilen fiyat 
b) Mesleki ve teknik yeterlilik   
c) Mali ve ekonomik durum 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif hesaplamalar sonucu en yüksek toplam puanı alan 
teklif olur. Toplam puan, ana kriterlerden alınan puanların toplamıdır. 

31.4. Teklif Edilen Fiyat Kriteri 
31.4.1. Bu ihalede İhale Katılımcısı tarafından sunulan fiyatın toplam değerlendirme 

içerisindeki ağırlığı % 60’dır.  Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve 
Usuller Tüzüğünde yer alan formüle göre puan hesaplaması yapılır. En düşük teklif 
atan İhale Katılımcısına tam puan verilir ve diğer teklif sahiplerine düşük olana 
yüksek puan ve daha yüksek atan teklif sahiplerine küçükten büyüğe doğru 
daha düşük orantılı puan verilir. En yüksek teklif atan İhale Katılımcısı en düşük 
puanı alır. 
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31.5. Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriteri 
31.5.1. Bu ihalede mesleki ve teknik yeterlilik kriterinin toplam değerlendirme 

içerisindeki ağırlık % 30’dur. Bu kriter iki alt kriterden oluşmaktadır.  İş Deneyim alt 
kriterin ağırlığı % 30 ve elinde iş bulundurma alt kriterinin ağırlığı % 70’dir. 

31.5.2. İhale Katılımcılarının iş deneyimi alt kriterindeki unsurlardan puan alabilmesi için 
her unsur için iş bitirme belgesi sunması veya bir iş bitirme belgesinde bu 
şartnamede aranan unsurları yerine getirmiş olması gerekir. İş Bitirme belgesinin 
sunulmadığı unsurlara puan verilmez.  

31.5.3. İş Bitirme Belgesi,  Kamu İhale Yasasında belirtilen herhangi bir kamu kurum ve 
kuruluşu için yapılan ve sözleşmeye dayalı bir işi kapsıyorsa mutlaka geçici kabulu 
tamamlanmış ve ilgili Teknik Daireler tarafından düzenlenmiş bir iş olmalı ve ilgili 
belgenin 2 Temmuz 2015 tarihinden sonra İnşaat Encümeni tarafından 
onaylanmış olması zorunludur.  

31.5.4. İş Bitirme Belgesi, Kamu İhale Yasasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşu 
haricinde bir işi kapsıyorsa mutlaka Yetkili İzin Makamı olarak tanımlanan 
Belediyeler ve Kaymakamlıklardan “işe başlama belgesi” ve “onay belgesi” almış 
bir iş için olmalı, Yetkili İzin Makamı tarafından düzenlenmeli ve 2 Temmuz 2015 
tarihinden sonra İnşaat Encümeni tarafından onaylanmış olması zorunludur.  

31.5.5. Yukarıda belirtilen İş Bitirme Belgeleri’nin özelliklerini taşımayan İş Bitirme 
Belgeleri değerlendirmeye alınmaz ve puan verilmez.  

31.5.6. 2 Temmuz 2015 tarihine kadar alınmış olan İş Durum Belgelerine bu ihalede 
puan verilmez. İhale Katılımcıları tarafından sunulan İş Bitirme Belgelerine puan 
verilebilmesi için, “Yüklenici Müteahhitlik/ticari ünvanı ve MŞ numarası” İhale  
Katılımcısı firmanın “Yüklenici Müteahhitlik/ticari ünvanı ve MŞ numarası”  ile aynı 
olmak zorundadır. Bu şartı yerine getirmeyen İş Bitirme Belgeleri teklif dosyasında 
sunulamaz, veya sunulması halinde bu belglere puan verilmez.   

31.6. İş Deneyim alt kriterinde puanlama aşağıdaki gibidir; 

31.6.1. Teknik işler için işe özgü ifade edilecek özellikler: İş Deneyimi alt kriterinin 
unsurlarından birisidir ve unsurlar içerisinde ağırlığı % 100’dür ve aşağıdaki 
unsurlardan oluşur. 

31.6.1.1. Beton Parke İşleri: İş Deneyimi alt kriterinin içerisinde teknik işler için işe 
özgü ifade edilecek özellikler alt kriterinin unsurlarından birisidir ve % 70’lik 
ağırlığa sahiptir. Bu ihalede iş bitirme belgelerinden herhangi bir tanesinde 
en az 3,464 m² daha az iş yapmış olan hiç puan alamaz ve %60 ile %100 
arası iş yapmış olan (3,464 m² - 5774 m²) istekliye orantılı olarak puan verilir. 
İş bitirme belgesi sunmayan Katılımcı puan almaz. 

31.6.1.2. Beton Büz İşleri: İş Deneyimi alt kriterlerinin içerisinde teknik işler için işe 
özgü ifade edilecek özellikler alt kriterlerinin unsurlarından birisidir ve %30’luk 
ağırlığa sahiptir. Bu ihalede iş bitirme belgelerinden herhangi bir tanesinde 
en az 334.20 mt daha az iş yapmış olan hiç puan alamaz ve %60 ile %100 
arası iş yapmış olan (334.20 mt – 557 mt) istekliye orantılı olarak puan verilir. 
İş bitirme belgesi sunmayan Katılımcı puan almaz. 
 

31.6.2. Elde bulundurulan iş alt kriteri toplam iş sayısı ile toplam iş tutarı’ndan oluşur. 
Puanlama, şu unsurlara göre yapılır: 

31.6.2.1. Toplam İş Sayısı: 
Elinde bulundurulan işler alt kriterinin  unsurlarından birisidir ve ağırlığı %30’dir. 
İhaleye teklif atan tüm İhale Katılımcıları arasında elinde iş bulunmayan her 
katılımcıya tam puan verilir. Bu puanlamada elinde sayı iş sayısı bazında en 
fazla iş bulunduran Katılımcı en az puanı alır. Aradaki puanlar Katılımcıların 
elinde bulundurdukları iş sayısına göre, daha az iş bulunduran daha fazla 
puan ve daha fazla iş bulunduran Katılımcı daha az puan alacak şekilde 
katılımcılara puan dağılımı yapılır.    
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31.6.2.2. Toplam İş Tutarı: Elinde bulundurulan işler alt kriterinin  unsurlarından 
birisidir ve ağırlığı %70’dir. İhaleye teklif atan tüm katılımcılar arasında elinde 
iş bulunmayan her katılımcıya tam puan verilir. Bu puanlamada parasal 
miktarı en fazla iş bulunan Katılımcı en az puanı alır. Aradaki puanlar 
Katılımcıların elinde bulundurdukları işin parasal miktarına göre, daha az 
parasal miktar olarak en az iş bulunduran daha fazla ve parasal miktar 
olarak daha fazla iş bulunduran Katılımcı daha az puan alacak şekilde 
katılımcılara puan dağılımı yapılır. 
 

31.6.3. İhale Katılımcıları, bu ihaleye başvurdukları tarih itibarı ile elde bulundurdukları 
iş olarak, Merkezi İhale Komisyonu kararı ile aldığı ve geçici kabul almamış tüm 
işleri de, iş sayısı ve iş bedeli olarak beyan etmek zorundadır.  

31.6.4. İhale Katılım Beyannamesinde elde bulundurulan işler kısmını elinde işi olmadığı 
halde boş bırakan İhale Katılımcısı elde bulunan işler kriteri için puan 
almayacaktır ve bu bilgi sonradan tamamlattırılmaz. 

31.6.5. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif atan İhale Katılımcılarının her birisi için 
elde bulunan işler alt kriteri ayrı olarak hesaplanır ve ortakların ortalaması 
puanlamaya dahil edilir.   

31.6.6. Bir müteahhit tarafından bir ihaleye teklif attığı tarihten sonra açık olan ve 
bağlanmamış pozisyonda olan başka bir ihale Kamu İhale Yasası Kapsamında 
bağlanırsa bu ihaleyi kazanan müteahhidin elinde tuttuğu işler için beyan ettiği iş 
sayısı ve işin parasal miktarına en son bağlanan ihale de eklenir ve bu tarihten 
sonra yapılacak değerlendirmelerde, Müteahhit tarafından beyan edilmemiş 
olmasına rağmen, en son bağlanan ihale(ler) elde tutulan işler puanlamasına 
dahil edilir. 

 
31.7. Mali ve Ekonomik Durum Kriteri: 

31.7.1. Bu ihalede ekonomik ve mali durum kriterinin toplam değerlendirme içerisindeki 
ağırlık % 10’dur. Bu kriter iki alt kriterden oluşmaktadır. Ciro miktarı alt kriterin 
ağırlığı % 80 ve Kar/Zarar alt kriterinin ağırlığı % 20’dir. 

31.7.2. İhale Katılımcıları, bu alt kriter için Gelir ve Vergi Dairesince onaylı 2014, 2015 ve 
2016 yıl sonu hesaplarının kar zarar hesaplarını her yıl için ayrı ayrı sunmak kaydı 
ile puan alır.  

31.7.3. Ciro Miktarı 
Her İhale Katılımcısının üç yıllık toplam ciro miktarının teklif edilen ihale bedelinin 2 (iki) 
katına oranı dikkate alınarak, Tüzükteki formül kullanılarak hesaplama yapılır. 
Hesaplama neticesinde 1 ve 1’in üzerinde netice elde eden her Katılımcıya tam puan 
verilir. 1’in altında elde edilen neticeye büyükten küçüğe doğru orantılı olarak puan 
verilir.  

31.7.4. Kar/Zarar. 
Her İhale Katılımcısın son 3 (üç) yıldaki kar veya zararı toplanır ve 3 (üç) yıllık 
toplam ciro miktarına bölünerek üç yıllık karlılık oranı belirlenir. En yüksek karlılık 
oranına sahip olan Katılımcı tam puan alır. Karlılık oranına göre büyükten küçüğe 
doğru orantılı olarak puan verilir. Sıfırın altında eksi değer çıkması halinde puan 
verilmez. 
 

31.8. İş ortaklığı olarak teklif atan İhale Katılımcılarının her birisi için ayrı olarak hesaplanır ve 
ortakların ortalaması puanlamaya dâhil edilir. 
 

32. İhalenin Karara Bağlanması 
32.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale Değerlendirme Komisyonu tarafından ihale, 

en yüksek puanı elde eden Katılımcıya bağlanır. 
32.2. İhale üzerinde bırakılan Katılımcıdan bu şartnamenin 11’inci maddesinde belirtilen 

bilgilerin teyit edilmesi istenir. 
Ancak, Katılımcı tarafından gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespit edilmesi halinde veya 

ihale üzerinde kalan Katılımcı tarafından taahhüt altına alınan durumu belgeleyen 
belgelerin karar üretilmeden önce Katılımcı tarafından şartnamede belirtilecek sürede 
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İhale Değerlendirme Komisyonuna sunulamaması halinde teklif yok sayılır, Katılımcı ihale 
dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ihalenin iptal edilmesi veya 
başka bir Katılımcıya bağlanması ile ilgili İhale Değerlendirme Komisyonu Kamu İhale 
Yasası maddeleri çerçevesinde uygulama yapar.    
 

33. İhale Kararının Bildirilmesi 
33.1. İhalenin kime ve hangi fiyata kaldığını gösteren karar, en fazla 5 (beş) iş günü 

içerisinde Beyarmudu Belediyesi ilan tahtasına asılmasıyla katılımcılara ve halka 
duyurulur. 

33.2. Yukarıda belirtilen süre tamamlandıktan sonra resmi ihale kararı en fazla 3 (üç)            
iş günü içerisinde ihale makamına gereği ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına 
bilgi için yazılı olarak bildirilir. 

 
34. Sözleşmeye Davet 

34.1. İhale kararının İdareye (İhale Makamına) tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 3 
(üç) iş günü içerisinde Yükleniciye tebliğ edilir ve Sözleşmeyi imzalamaya davet edilir.  

34.2. Yüklenici, tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde geçici teminatı 
kesin teminat tamamlar. 

34.3. Yüklenici, kesin teminat makbuzunun aslını veya banka kesin teminat mektubunu 
ihale makamına ibraz etmek zorundadır. 

34.4. Yüklenici kesin teminatını ihale makamına tebliğ ettiği ve Kamu İhale Yasası uyarınca 
gerekli belgeleri tamamladığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde 
sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşmenin bir örneği İhale Komisyonu 
Başkanlığına gönderilir. 

34.5. Tüm şartnameler, bunlara bağlı olarak yapılan zeyilnameler ile tüm projeler 
sözleşmeye ek yapılmak zorundadır.  

35. Kesin Teminat 
35.1. İhale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısından sözleşme imzalanmadan önce, 

Kamu İhale Yasasında belirtilen oran dikkate alınarak hesaplanır ve bu tutarın toplamı 
kadar kesin teminat alınır. 

35.2. İhale üzerinde bırakılan İhale katılımcısının ortak girişim olması halinde toplam kesin 
teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif 
tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

36. Sözleşme Yapılmasında İhale Katılımcısının Görev ve Sorumluluğu 
36.1. İhale Katılımcısı, Kamu İhale Yasasının 13’üncü maddesinde sayılan durumda 

olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine 
getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

36.2. İhale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısının ortak girişim olması halinde, ihale 
tekliflerinin açıldığı tarihte Kamu İhale Yasasının 64’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasının 
(B) bendinde sayılan belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.  

36.3. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan İhale Katılımcısının, sözleşmeyi 
imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında Kamu İhale 
Yasasının 13’üncü maddesi hükümleri uygulanır.  

37. İhale Katılımcısının Sözleşmeyi İmzalamaması 
37.1. İhale kararından sonra, Kamu İhale Yasasında belirtilen süre zarfında, kazanan 

özel veya tüzel kişilerin kesin teminat yatırmayıp, sözleşme imzalamaya yanaşmaması 
halinde geçici teminat Beyarmudu Belediyesi’ne gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal 
edilerek yeniden ihaleye gidilir. 

38. Sözleşme Yapılmasında İhale Makamının görev ve sorumluluğu 
İhale makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
halinde yüklenici, Kamu İhale Yasasında yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren 
en geç 5 (beş) gün içinde, 10 (on) gün süreli KKTC’de faaliyet gösteren bir tasdik memuru 
ihbarnamesi ile durumu ihale makamına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 
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38.1. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve yüklenici teminat vermek için yaptığı 

belgelendirilmiş giderlerin ödenmesini talep edebilir.  
 
39. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 

39.1. İhale makamı tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak 
hazırlanan Sözleşme, ihale makamı ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin 
ihale makamı tarafından onaylı bir örneği yükleniciye verilir.  

39.2. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından 
imzalanır ve sözleşmenin ihale makamı tarafından onaylı birer örneği ortaklara verilir.  

39.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme 
giderleri yükleniciye aittir. 

 

40. Geçici Teminatın İadesi 
40.1. İhale üzerinde kalan İhale Katılımcısı hariç, karar tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim 

günü içerisinde İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından teminatlar iade edilir. 
40.2. İhale üzerinde bırakılan Katılımcının geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın ibrazı ve 

sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 
 

 
 
41. Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar 
 

41.1. Sözleşme en az aşağıdaki hususları içerir:  

41.1.1. Ödeme yeri ve şartları, 
41.1.2. Mobilizasyon, İhzarat ve Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve 

miktarı, 
41.1.3. İşe başlama ve iş bitirme tarihi, 
41.1.4. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 
41.1.5. Birim fiyat teklif formu(Metraj istenmesi halinde).Aynı zamanda ihale kararının 

eki olmalı. 
41.1.6. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi, 
41.1.7. Cezalar ve sözleşmenin feshi, 
41.1.8. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, 
41.1.9. Anlaşmazlıkların çözüm şekli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 
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42. Diğer Hususlar 

42.1. Bu İhale kapsamında yapılan tüm işlerde keşif bedeli üzerindeki teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

42.2. Metraj verilen ihalelerde, ihale Katılımcıları tekliflerini hazırlarken kendi metraj listelerini 
oluşturacaklardır. ihale Katılımcıları metraj listelerini fiyatlandırarak “keşif raporu” 
hazırlayacak ve hazırladıkları keşif raporunu teklifleri ile birlikte ihale Değerlendirme 
Komisyonuna sunacaklardır. Metraj verilen ihalelerde, hazırlanan keşif raporu teklifin 
ayrılamaz bir parçası olarak sayılacaktır. Keşif raporlarının ad, soyad veya ticari ünvanı 
yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Metraj verilen 
ihalelerde keşif raporunu sunmayan Katılımcıların teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 
43. Anlaşılmayan Hususlar: 

Bu şartname ve diğer ihale dokümanlarında anlaşılmayan konular veya Kamu İhale Yasası 
ve bu Yasa tahtında yapılan Tüzüklerin kurallarına aykırı hususların bulunması halinde Kamu 
İhale Yasası ve bu Yasa tahtında yapılan Tüzüklerin ilgili kuralları geçerlidir. 

 
44. Hükmü Bulunmayan Haller: 

Bu şartname ve diğer ihale dokümanlarında hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 
Kamu İhale Yasası ve bu Yasa tahtında yapılan Tüzüklerin hükümleri uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİĞER HUSUSLAR 
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Şartname Alındı Makbuzu veya Fotokopisi   
 

 

İhale Katılım Beyannamesi  
 

 

Mali Teklif Formu  
 

 

Birim Fiyat Teklif Formu  
 

 

Geçici Teminat (geçici teminat mektubunun süresinin kontrol ediniz)  
 

 

İmza Sirküleri (tüzel kişi) veya İmza Beyannamesi (gerçek kişi)  
 

 

Farklı bir kişinin ihaleye katılım için yetkilendirilmesi yapılacaksa Yetki Beyannamesi  
(2018 yılına ait)  

 

2014, 2015 ve 2016  
Yıllarına Ait Kar/ Zarar Hesapları Belgesi (Gelir ve Vergi Dairesinden onaylı) 

 

İş Ortaklığı/Konsorsiyum Beyannamesi (olması durumunda ilave edilecektir)  
 

İş Bitirme Belgeleri 
 
 
 

 

İhale dosyanızda sunmak zorunda olduğunuz belgelerin tümünü dosyaya 
koydunuz mu? 
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BEYARMUDU BELEDİYESİ 
 

 ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR SUYU 
BETON DRENAJ KANALI II. ETAP PROJESİ 

İHALESİ 
(2018)

 
EK; 2.2 

ÖZEL İDARİ ŞARTNAME  
 
 
Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap Projesi 
İhalesi Kapsamında Bulunan Tüm İşler Birim Fiyat olacak şekilde Toplam Bedel 
Üzerinden Yapılacaktır. 
 

Bu Teklif Kabulü İçin Yaklaşık Keşif Bedeli: 394,289.00-TL (KDV Hariç) 
 
MADDE 1: 
İHALE İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR 
 

Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini, Projelere, Özel Teknik 
Şartnamelere, Genel Şartnameye ve tüm ihale dokümanlarının kapsamındaki tüm 
kural ve koşullara uygun olarak, Teklif usulüne ve Sözleşme Türüne uygun yapıp 
tamamlamayı taahhüt eder.  

Yüklenici, sözleşmeye imza attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu İhale 
Yasası ile bu yasanın 86(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım 
İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” tüm maddeleri 
okumuş, anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği koşul ve kuralları kabul etmiş 
sayılır.  
 

Sözleşmeye ek olarak maktu form şeklinde Kamu İhale Yasası ile “Yapım 
İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” koşul ve kurallarını 
okuduğunu beyan şeklinde imza eder. Bunların yanında Beyarmudu Belediyesi 
tarafından hazırlanan proje ve özel teknik şartnameler esas alınarak, yapım işi, 1’inci 
sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır. 
 
MADDE 2: 
İNŞAAT SÜRESİ: 
 
 İş süresi; 90 Takvim Günü 
 
MADDE 3: 
ŞANTİYE KURULUŞU: 
  

Şantiye kuruluşu 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86 (1)(A) 
maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak 
Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” 80. Madde kuralları uygulanır. 
 
MADDE 4: 
SİGORTA: 
  

Sigorta, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86 (1)(A) maddesi 
altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve 
Usuller Tüzüğündeki” 70. Madde kuralları uygulanır. 
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MADDE 5: 
ŞANTİYE ŞEFİ VE TEKNİK PERSONEL:  

a) Yapılan işe seçilecek Şantiye Şefi ve Teknik personel için, 20/2016 sayılı 
Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki ile 
hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğündeki” 81.madde kuralları uygulanır. 

b) Yüklenici, inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrolünün onaylayacağı bir 
şantiye şefi ile bir şantiye şef yardımcısını şantiye alanında görevlendirecek ve 
istihdam edecektir. 

Yüklenici, bu ihale kapsamında yapılacak tüm işler için,  
1 (Bir)  İnşaat Mühendisi  

      
istihdam etmek mecburiyetindedir.    

MADDE 6: 
ALT YÜKLENİCİLER: 

 
Alt yükleniciler ile ilgili, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86 

(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde 
Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” 72. Madde kuralları uygulanır. 
 
MADDE 7: 
İŞ PROGRAMLARI: 
 
 İş Programı hazırlanması için, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu 
yasanın 86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan “Yapım İşleri 
İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” 85. Madde kuralları 
uygulanır. Yüklenici, ayrıntılı iş programını yer teslimini izleyen ilk 12 (on iki) takvim 
günü içinde düzenleyerek, onay alabilmesi için Kontrole vermek zorundadır. 
 
MADDE 8: 
METRAJ VE ATAŞMANLAR: 

 
Metraj ve Ataşmanlar, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86 

(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde 
Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” 73. Madde kuralları uygulanır. İnşaat 
alanında, yapılan işlerin tüm ayrıntı ve detaylarını, günü gününe kayıt altına almak 
için, ataşman defteri tutulur. Ataman defter, sayfaları numaralanmış ve bir kopyalı 
sayfaları olan bir defter olup, daima şantiye alanında bulundurulur. Ataşman 
defterinin korunmasının sorumluluğu şantiye şefine aittir. Kontrolün ataşman 
defterine kaydedeceği hususlar da Yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır.  
 
MADDE 9 : 
BÜFE VE TUVALET : 
 
 İnşaat sahası içinde kurulması gerekli olan büfelerin yapımı işletilmesi 
yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca yeterli sayıda sıhhi koşullara uygun WC inşaatına da 
yüklenici tarafından şantiye kuruluşu içinde yer verilmesi gereklidir. 
 
 
MADDE 10 : 
İŞ SAHASININ TEMİZLİĞİ: 
 
 İş sonunda gerek bina ve gerekse inşaat sahası temiz ve her türlü malzeme 
artıkları, çöp, moloz ve pisliklerden temizlenmiş olarak İdareye teslim edilecektir. Tüm 
atıklar Belediyenin göstereceği bir alana atılacaktır.  
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MADDE 11: 
KONTROLLUK: 
 
 Kontrollük, Beyarmudu Belediyesi’nin atayacağı; Sorumlu (İdare) ve/veya 
İnşaat Mühendisi ve/veya Kontrol ve Lefke Avrupa Üniversitesi teknik elemanlar 
tarafından yapılacaktır. 
 
MADDE 12: 
ÖZEL ŞARTLAR: 
 

İhale dosyası alan Yükleniciler, Proje ve Genel, Özel İdari ve Teknik Şartnamede 
anlaşılmayan hususlar varsa Beyarmudu Belediyesi’nden yazılı olarak açıklayıcı bilgi 
talebinde bulunacaklardır. Sorular için ilgili yazışmalar 
beyarmuduproject@gmail.com e-mail adresinden yapılacaktır. Son soru sorma 
tarihi teklif verme tarihinden en geç 7 iş günü öncesidir. Teklifler, idarenin vereceği 
cevaplar doğrultusunda hazırlanacaktır. Teklif öncesi bildirilmeyen farklılıklarda, 
inşaat aşamasında, son söz İdare’nindir. Yer Görme Ziyareti 20 Mart 2018 Salı günü 
saat 10:00’da teklif verecek yükleniciler, Beyarmudu Belediyesi Binasında 
(Beyarmudu ana yolu üzeri) toplanacak ve İdarenin görevlendireceği personel 
ve/veya proje müellifleri ve/veya idare danışmanı ile iş güzergahını yerinde 
inceleyip katılım belgelerini imzalayacaklardır. Yer görme ziyareti zorunlu olmamakla 
birlikte, teklif veren firmaların yeri gördüğü kabul edilecektir. 
 

1. Projede kullanılacak malzemeler için Gümrük Muafiyeti verilmeyecektir. 
2. Proje, Tüm Planlar, Genel ve Özel Teknik Şartnameler bir bütündür. 
3. Tüm malzeme ve işçilik Yükleniciye aittir. 
4. Yüklenici KKTC yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini 

yapmak mecburiyetindedir. 
5. Yüklenici inşaat süresi boyunca şantiyede 1 inşaat Mühendisi istihdam etmek 

mecburiyetindedir. 
6. Yüklenici hiçbir surette kaçak işçi çalıştıramaz. 
7. Yüklenici projede çalıştırdığı işçi alt yüklenicilerin ücretlerini ödemediği 

takdirde, bu ücretler, Yüklenici adına düzenlenen istihkaktan kesilir. 
8. Yüklenici taşeronlarla yapacağı sözleşmelerin bir nüshasını İşverene 

verecektir. Eğer Yüklenici tarafından taşeron kullanılacaksa, taşeronların 
personel listesi ve çalışma izinleri idareye bir tamam verilecektir. 

9. Proje yapımı esnasında yol su, elektrik, telefon vs. gibi alt yapılara verilecek 
zarar ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır. 24 Saat içerisinde yapılmayan 
hasarlar, Belediye tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak ve Yüklenici’ye 
faturalanacaktır. 

10. Müteahhit projenin tüm aşamalarını fotoğraflayacak ve en geç hakediş talebi 
sırasında teslim edecektir. Fotoğraflar tüm detayların açıkça görülebileceği 
şekilde olacaktır. 

11. Proje Yapım işleri esnasında, her türlü güvenlik önlemleri alınacak ve inşaat 
alanı dayanıklı malzemeler ile çevrelenip kapatılacaktır.   

12. Proje dâhilinde yapılan işleri idarenin kontrolünde yapılacaktır. Mesai saatleri 
dışında beton dökümü yapılmayacaktır. Kontrolün onayını gerektiren işler 
idareye 24 saat önceden bildirilecektir. 

13. İnşaat Alanında Yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması halinde idarenin işi 
başlatmama ve işi durdurma yetkisi olacaktır. İşin başlatılmaması ve 
durdurulması halinde geçen zaman ihale süresine eklenmeyecektir.  

14. Yıkım, kırım, söküm, temizlik vs. işleri gayet dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 
Arazi içerisinde proje kapsamında olmayan tüm malzemelerin sökümü 
yapılacaktır. Mevcut zeminin korunması ve mümkün olduğunca az hasar 
verilmesine dikkat edilecek ve herhangi bir iş yapılırken, çevreyi kullananlar 
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olduğu göz önünde bulundurulacaktır. Bu tedbirlerin zamanında ve iyi bir 
şekilde alınmamasından dolayı olabilecek zarar/ziyanın giderilmesi 
Müteahhit’e ait olacaktır. Molozlar, şantiyeden derhal uzaklaştırılıp Belediyenin 
göstereceği alana götürülüp dökülecektir. 

15. Proje alanına, Yüklenici tarafından projeyi tanıtıcı, EK-6’da verilen Örnekte 
ve Ebatta 1 Adet tabela monte edilecektir. Tabela içeriği idare tarafından 
belirlenecektir. Tabelanın monte edileceği yer İdare tarafından belirlenecektir. 

16. Proje inşaat esnasında fotoğraflanarak, albüm ve CD olarak İdareye 
verilecektir.  

17. Yapılacak işler Beyarmudu Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Teknik 
Elemanlarına kontrol ettirilecektir. 
 
 

MADDE 13 : 
 İş bu genel şartname bu madde 13 maddeden ibarettir. 
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 BEYARMUDU BELEDİYESİ  
 

ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR SUYU 
BETON DRENAJ KANALI II. ETAP PROJESİ İHALESİ

(2018) 

 

 
EK-2.3 

           ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 
 
1. GENEL 

 
1.1. Genel Şartlar; 

Beyarmudu Belediyesi Özel İdari Şartnamesi ve Özel Teknik Şartnamesi, Bayındırlık İşleri 
Genel Fenni Şartnamesi ve Şartlaşması, Mimari planlar ve detaylar, Statik planlar ve detaylar, 
Elektrik planları ve tesisat detayları ve diğer detaylar ile yapılacak iş ile ilgili yayınlanmış en 
güncel teknik şartnameler birbirini tamamlarlar. Güncellenmiş standartlar ve ekleri bu ihale 
kapsamında kullanılacak malzemeler ve işçilikte geçerli olacaktır. Bu ihalde geçerli standartlar; 
TSE, TSEN, CE ve EU standartlarıdır. Güncel teknik ve teknolojik olanaklara uygun olarak, 
birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılacak, anlaşılmayan konularda idarenin görüşü alınacaktır. 
a) Şartnamelerin tefsirleri Beyarmudu Belediye İdaresine ait olacaktır. 
b) Yüklenici, yapılacak işin her aşamasında olası tehlike ve kazalara karşı gerekli tüm 

önlemleri almak zorundadır. İnşaat sırasında ve inşaat devam ettiği müddetçe inşaat 
sahasında meydana gelebilecek her türlü olay ve kazadan doğrudan doğruya yüklenici 
sorumlu olup, bunlar için gerekli tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
Yüklenici ayrıca söz konusu işi ve bu işte çalışacak işçileri sigorta ettirmekle mükelleftir. 
Yüklenici çalışma izni olmayan ve sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. 

c) İş tamamlandıktan sonra kaba ve ince temizlik yapılacak, çıkan atık malzeme yüklenici 
tarafından idarenin göstereceği bir yere dökülecektir. 

 
 
1.2. İşin Tanımı ve Kapsamı; 

Bu proje Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Beyarmudu Köyü’nde 
uygulanacaktır. Projelerde ve metraj listesinde belirtilen işler, proje ve şartnamelere uygun 
olarak yapılacaktır. 

 
1.3. İşin Süresi; 

İşin süresi 90 takvim günü olarak belirlenmiştir. 
 
1.4. Yükleniciye Verilecek Bilgiler ve Belgeler; 

 Pafta 1 – Güzergah No 1 ve 2 ve Kaldırım Güzergahı 
 Pafta 2 – Güzergahlar Profil Kesitleri 
 Şartnameler ve ekleri 

 
1.5. Malzeme ve İşçilik; 

“Malzeme” terimi Yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins ham, yarı 
işlenmiş, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, techizat ve makine anlamına gelecektir. 
Projenin inşaatı için aşağıda aksi belirtilmedikçe listelenen işler, proje kapsamındaki işler, 
gerekli her türlü malzeme, işçilik ve taşıma Müteahhit’e ait olmak üzere, birinci sınıf ve Kontrol 
ile İdare yetkilisini tatmin edecek nitelikte malzeme ve işçilikte yapılacaktır. Beğenilmeyen 
malzeme derhal şantiyeden uzaklaştırılacak ve tatminkar olmayan iş ise derhal yıkılıp tekrar 
yapılacak ve bundan doğacak masraflar Müteahhit’e ait olacaktır.  
Müteahhit, istendiği zaman Kontrol’a renk, malzeme vs. numuneleri sunacak ve sunduğu 
malzemenin şartnamedeki standartlara uygunluğu belgelenecektir. Kontol’ün numune onayı 
sonrasında malzeme şantiyeye getirilecektir.  
Yüklenici, Kontrolün talep ettiği hallerde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler 
üzerinde kontrol tarafından talep edilen tüm deneyleri şantiyede veya kontrol tarafından 
onaylanacak bir laboratuvarda yapacaktır. Deneyler için gerekli her türlü alet ve malzeme 
Yüklenici tarafından temin edilecek, numune alma ve deney masraflarının tamamı, Yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 
Güncellenmiş standartlar ve ekleri bu ihale kapsamında kullanılacak malzemeler ve işçilikte 
geçerli olacaktır. Bu ihalede geçerli standartlar; TSE, TSEN, CE ve EU standartlarıdır.  
Malzemelerin montajları son derece sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve inşaatın yapısının 
özelliğine göre hiçbir arıza meydana getirmeyecek şekilde önlemlerin alınması Yükleniciden 
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istenecektir. Kötü imalat mutlaka Kontrol tarafından söktürülür ve doğru olanı, Yükleniciye hiçbir 
ek ücret verilmeden yaptırılır. Kontrolün onaylamadığı imalatlar, derhal iptal edilerek, en geç 24 
saat içerisinde inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır. 

 
1.6. Proje Bilgi Tabelaları; 

Yüklenici, proje ile ilgili bilgiler içeren, projeyi tanıtıcı EK-6’da verilen örnekte ve ebatta 1 Adet 
tabela yaptırıp, idarenin göstereceği bir alana monte ettirmekle yükümlüdür. Tabela içeriği idare 
tarafından belirlenecektir. 

 
1.7. İnşaat Sahasının Müteahhit’e Teslimi; 

İnşaat sahası, sözleşmeyi müteakip, tutanakla Müteahhit’e teslim edilecektir. Müteahhit; İhale 
kapsamında İdare ve Kontrol ile mutabık kalınan iş programına uygun olarak inşaat işlerini 
yürütüp tamamlayacaktır. Müteahhit gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kullanıma mani 
olmayacak, kötü görüntü ve rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışma saatleri belirleyecektir. 
Ancak Kontrol ile İdarenin onayladığı ve çevreyi rahatsız etmeyecek iş kalemleri organize 
edilerek belirlenen çalışma saatlerinin dışında da yapılabilmesine izin verecektir. 
 

1.8. Arazi Kotu; 
İnşaat, Projede verilen kotlara hassas bir şekilde uyularak yapılacaktır. İşin başlangıcında 
Kontrollük ile tespit edilecek röper noktası belirlenecek ve iş sonunda kadar muhafaza edilecek 
ve tüm ölçüler bu röpere bağlı olarak alınacaktır. Müteahhit, inşaata başlamadan arazi 
güzergahında bir kot çalışması yapacak ve proje ile karşılaştırıp Kontrolün onayına sunacaktır.  
 

1.9. Tadilatlar; 
Yapılacak olan tadilatlar, ihalede belirtilen iş kalemleri projeye uygun şekilde Kontrol onayı 
doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bunun yanında Kontrol / İdare yetkilisi, İdare namına hakkını 
kullanarak ihalenin herhangi bir kısmında projede malsahibi onayıyla tadilat yapma hakkına 
sahiptir. Yapılması kararlaştırılan ek tadilat yazılı olarak Müteahhit’e bildirilecek ve tadilat 
neticesinde iş bütçesinde ortaya çıkan artırma ve eksiltme belirlenip onay alındıktan sonra iş 
yapılacaktır. 
 

1.10. Ek İş Yapma Şekli; 
Müteahhit işi devamlı kontrol edecek ve İdare ile Kontrollükten yazılı emir almadan herhangi bir 
ek iş yapmayacaktır. Yazılı emir almadan yaptığı işlerden ödeme alma hakkı olmayacaktır. 
Mamafih, İdarenin yazılı emri ile tanımlanan iş kapasitesindeki herhangi bir artırma ve/veya 
eksiltmeyi yapma mecburiyetindedir.  
Sözleşme harici işleri malsahibi başka bir Müteahhit’e de yaptırabilir. Bu takdirde Müteahhit, 
herhangi bir hak talep edemez. İlave ve eksik işler limiti %20’dir. Meydana gelecek artırma 
ve/veya eksiltme Ataşman defterine yazılarak onaylanacaktır. Müteahhit, bu onay olmadan 
hiçbir ekstra iş yapmayacak, yaparsa ödeme talebinde bulunmayacaktır. 

 
1.11. İş Programı; 

Yüklenici, sözleşmenin kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere, teklifi ile birlikte sunduğu, 
İdare tarafından belirtilen süredeki iş programından daha açık ve uygulamalara yönelik olarak, 
tüm iş kalemlerini, aylık iş miktarlarını ve aylık ödenek dilimlerini gösteren iş programını hazırlar 
ve Kontrol Heyetine sunar. 
Yüklenici, ayrıntılı iş programın yer teslimini izleyen ilk 12 (oniki) gün içerisinde idareye 
sunmakla yükümlüdür. Ayrıca verilen iş programı ve uygulama sırası Kontrollük ve Yüklenicinin 
istişaresiyle değiştirilebilir. İşin gidişatına göre, iş programı Kontrolluğün onayı alınarak revize 
edilebilecektir. Bu durumlarda revize edilen ayrıntılı iş programı 3 (üç) gün içerisinde kontrol 
amirliğine sunulacaktır. 

 
1.12. Trafik Gereksinimleri; 

Herhangi bir işe başlamadan önce, ilgili kurumlarla, trafik düzenlemeleri dâhil, çalışma yöntemi 
ve programı üzerine uzlaşılacak ve yazılı onay alındıktan sonra işe başlanacaktır. 
İş nedeniyle, herhangi bir yol, yaya yolu veya geçişin geçici olarak kapatılması gerekirse, 
bunlara alternatif yol veya geçiş hazırlanmalı ve iş tamamlanıncaya kadar kullanılabilecek 
şekilde bakımı yapılacaktır. Trafik veya yayalar için rampa yapılması gerekirse bunlar 
sağlanacak ve kullanıcılarına hizmet edecek standartta olacaktır. İnşaat sahasına girip çıkan 
araçlardan çevredeki yol veya yaya yollarına çamur ve inşaat atığı dökülmemesi için gerekli 
tedbirler alınacak, dökülmesi halinde hemen kaldırılıp yollar temizlenecektir. 
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Trafik uyarı levhaları yanında, yüklenici tarafından, Kontrolün belirleyeceği miktarda ve boyutta, 
çalışan yollarda trafiği yönlendirici ayaklı levhalar konacaktır. Ayrıca yol emniyetini artırmak için 
geceleri emniyet bandı (ikaz bandı), ışıklı tabelalar ve lambalar da kullanılacaktır. 
Yüklenici firma, çalışma yapılacak yollarda en geç 1 (bir) gün önceden bölgedeki konut sahipleri 
ve iş yeri sahibi esnafı bilgilendirmek, trafiğe kapatılacak yollarla ilgili alternatif güzergahları 
gösteren bilgilendirici ve yönlendirici levhaları yerleştirmekle yükümlüdür. 
Yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması halinde, idarenin işi başlatmama ve işi durdurma yetkisi 
olacaktır. İşin başlatılmaması ve durdurulması halinde geçen zaman ihale süresine 
eklenmeyecektir.  
 

1.13. Sağlık ve Güvenlik Önlemleri; 
Yüklenici, şantiyede / çalışma alanında aşağıda belirtilen asgari güvenlik önlemlerini almakla 
yükümlüdür. 

 İşçilerin koruyucu başlık (baret) takması, 
 İşe uygun ayakkabı / bot (güvenlik ayakkabısı) giyilmesi, 
 Yansıtıcı yelek giyilmesi, 
 İnsan sağlığına zararlı toprak tabakası mevcudiyeti durumunda özel önlem alınması 
 İnsan sağlığına zararlı malzeme kullanılmaması (asbest, kursun vb.), 
 Trafiğin aksamaması için önlem alınması (uyarıcı levhalar, gece ışıklı ve/veya yansıtıcı 

levhalar vb.), 
 Ses ve hava kirliliği yaratacak işlerin çevreyi en az rahatsız edecek şekilde planlanıp 

uygulanması, 
 İnşaatta kullanılmak üzere yanıcı ve patlayıcı madde depolanması gerekirse özel önlem 

alınması, 
 Şantiyede kurulacak her türlü iş iskelelerinin korkuluklu olması, 

 
1.14. Fotoğraf Çekilmesi ve Haritalar; 

Yüklenici iş yapılan tüm noktaların yapılan uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama 
sonrasının aşama aşama inşaat fotoğraflarının çekilmesinden sorumlu olacaktır. Fotoğraflar, 
hakediş talepleriyle birlikte sırasıyla, öncesi, yapım aşaması ve sonrası şeklinde ayni noktadan 
fotoğraflanmış olarak döküman halinde kontrole teslim edilecektir. Kontrol, gerekli gördüğü 
zamanlarda da yükleniciden fotoğraf çekmesini isteyebilecektir. Çekilen fotoğraflar çıktısı alınmış 
dökümanlar haricinde dijital ortamda, CD’ye çekilmiş olarak da kontrole teslim edilecektir. 

 
1.15. Testler ve Sertifikalar; 

Yüklenici, söz konusu projedeki imalatlar için Kontrolün talep ettiği testleri yaptırmakla 
yükümlüdür. Yapılacak testlerle ilgili Yüklenici hiçbir ek ücret talep edemez. Ayrıca projede 
kullanılacak malzemelerle ilgili, şartnamede belirtilen özellikleri belirten sertifikalar, malzemeler 
şantiyeye gelmeden önce Kontrole sunulup gerekli onaylar alınmalıdır. 
 

1.16. İşin Kontrolü; 
Proje yapım işleri esnasında tüm işler yüklenici firma tarafından, Kontrol Heyetine her safhada 
kontrol ettirilecek ve onay alınmasından sonra bir sonraki safhaya geçilecektir. Kontrol 
ettirilmeyen işler idare tarafından kabul edilmeyip söktürülecek ve bu işlerden dolayı yüklenici 
idareden hiçbir ek ücret talep etmeyecektir. 
 

2. MALZEME 
Aksi belirtilmedikçe tüm malzemeler Mütehhit’e aittir. Kullanılacak malzemeler aksi belirtilmedikçe 
verilecek teknik şartname ve projede belirlenen malzemelere uygun olacaktır. Tüm malzemeler 
TSE, TSEN, CE ve EU standartlarına uygun olacaktır. Malzemelerin standartlara uygunluğu işe 
başlamadan önce belgelenecek ve imalatlarla ilgili de standartlara uygunluk testi isteyecektir. Bu 
testler bağımsız kurum olan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yapı Malzemeleri ve Zemin 
Mekaniği Laboratuvarı’nda yapılacaktır. Test ücretleri Müteahhit tarafından karşılanacaktır. 
 

2.1. Çimento; 
Betonarme betonunda Portland Çimento 42.5 (TSEN 197-1 CEMI 42.5) kullanılacaktır. 
Kullanılacak çimento onaylatılacaktır. İnşaatta kullanılacak çimentonun taze olması ve rutubetli 
yerlerde muhafaza edilmemesi şarttır. Topraklanmaya başlayan çimento kesinlikle hiçbir imalatta 
kullanılamaz. Çimento, TS 19’a uygun normal Portland çimentosu olacaktır. 
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2.2. Kum; 
Kullanılacak kum iri taneli ve içerisinde %5’ten fazla kil olmayan dağ kumu olacaktır. Tuz, toprak, 
organik madde vb. yabancı madde ihtiva etmeyecektir. Betonarme betonu, beton ve grobeton 
imalinde, temellerde ve zemine yaymak için tane çapı 7 mm’den küçük kum kullanılacaktır. 
 

2.3. Çakıl; 
Kırılmış, 20 mm’yi geçmeyen çaplarda granülometrik karışımı silisli dağ çakılı kullanılacaktır. 
Çakıl; kil, tuz, toprak vb. yabancı madde ihtiva etmeyecektir. 
 

2.4. Blokaj; 
10-15 cm çaplarında kırma dağ taşı (silisli) kullanılacaktır. Sert taşlar dikine yerleştirilmek 
suretiyle döşenecektir. Blokaj taşı; kil, tuz, toprak vb. yabancı madde ihtiva etmeyecektir. 
 

2.5. Dolgu Malzemesi ve Nebati Toprak; 
Kullanılacak dolgu malzemesi nemli olacak ve yirmişer santim (20 cm) kalınlıkta, tabakalar 
halinde serilecek ve her tabaka tokmaklanması (sıkıştırması) yapılacaktır. Tokmaklama işlemi 
kompaktörle yapılacaktır. Müteahhit firma altyapı işlerinin projeye uygun doğru serilmesinden, 
sıkıştırılmasından ve istenilen kota çıkarılmasından sorumlu olacaktır ve İdareyi teknik olarak 
destekleyecektir. İşin bir sonraki aşama için ve projeye göre doğru ve/veya eksik ve/veya fazla 
yapılmasından sorumlu olacaktır.  
 

2.6. Su; 
İnşaatta kullanılacak su Müteahhit tarafından temin edilecek ve bütün masrafı Müteahhit’e ait 
olacaktır. İçilebilir temiz su kullanılacaktır. Beton harç yapılmasında ve diğer amaçlarla 
kullanılacak suyun temiz ve içilebilir olması gerekir. Tuzlu sular, %3’ten fazla sülfürik asit içeren 
sular, maden suları, sanayi ürünlerinden elde edilmesinden artan sular ve bataklık suları 
KESİNLİKLE kullanılamaz (TS 266). 
 

2.7. Betonarme Çeliği (Demir Donatı); 
Yapı işlerinde ve özellikle betonarmede TS 708 normunda (veya eşdeğeri) çekim yolu ile elde 
edilmiş, genellikle yuvarlar çubuk halindeki yumuşak çelik kullanılacaktır. Betonarme donatısı 
STIII-S420a olacaktır. Kullanılan malzemeler sertifikalı olaraktır ve bağımsız K.T. İnşaat 
Mühendisleri Odası Laboratuvarında masrafları Müteahhit’e ait olmak üzere test edilecektir. Test 
adeti her boy demir için bir (1) bağda en az 3 adet olup bu rakam şantiyeye gelecek demire, test 
sonuçlarına ve Kontrolün talebine göre belirlenecektir.  
Çelik ince taneli ve tamamen türdeş olacak ve leke, pas, karınca, çapak, boşluk ve yarıktan 
arınmış olacaktır. Soğuk testere ile kesilen yüzeyler düzgün ve kaypak olacak, pürüzlü ve yırtık 
olmayacaktır. Çapının 2 misline eşit bir çapla ve 180º ile bükülen soğuk çubuğun dış çekme 
yüzeyinde kesinlikle yarık ve kırışıklık meydana gelmeyecektir. Yüzeyindeki pas içerisine işlemiş, 
karıncalanmış ve kırışıklanmış çeliklerle, deney sonunda istenen mukavemeti vermeyen çelikler 
kullanılmayacaktır. Deney bağımsız K.T. İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarında yapılacaktır. 
Donatı açılımı veya bilgisi olmayan betonarme kesitlerde 110 kg donatı – 1 m³ beton oranı kabul 
edilecektir. 

 
2.8. Beton Parke Taşı; 

Beton parke taşı ilgili Türk Standardı TS 2824 EN 1338 belgeli olacaktır. Parke taşları boyut 
toleransları ≤10(mm), uzunluk ve genişlik ±2(mm), kalınlık ±2(mm) olacaktır. Parke taşları 
karakteristik mukavemet, %5 kırılma değeri ile (%95 güvenlik) 3.6 MPa’dan az olmamalıdır.  
Parke taşları donma ve çözülme etkilerine, ıslanma – kuruma etkilerine, yağmur sularının tahrip 
edici etkilerine karşı dayanıklı olup TSE 2824 N1338de tarif edilen deney uygulanarak sınıf 
gösterimi (B) sınıfı olmalıdır. Beton parke taşında kullanılan agregalar TS 706 EN 12620’ye 
uygun olmalıdır. Agrega kayaçları kum taşı olmayacaktır ve tabakalaşma görülmeyecektir.   

2.9. Diğer Malzemeler; 
Tüm malzemeler için Kontrolün onayı alınacaktır. İhale kapsamında belirli olmayan 
malzemeler için Müteahhit firma teklif verme aşamasında (İhale sürecinde) tesbitini 
yapacak ve ihale neticelenmeden tüm müteahhitlerin bilgisine gelmesini sağlayacak 
şekilde soracaktır. İhale öncesi netleştirilmeyen tüm malzemelerde son söz Kontrolündür. 
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3. İMALAT 
 
3.1. Betonarme Betonu; 

Beton vibratörle sıkıştırılmalıdır. Beton dökümü sonrasında beton kürü ile ilgili TSE standardına 
uygun olarak yapılacaktır. Müteahhit, beton mukavemetinin elde edilip edilmediğini 15x15x15 cm 
ebatlarında en az 3 (her 50 m³ için en az) numune beton küp 28 gün için ve 3 numune (her 50 m³ 
için en az)beton küp 7 günlük sonuçların alınması için KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Laboratuvarında basınç deneyi yaptırmak sureti ile tesbit etmekle yükümlüdür. Numuneler TSEN 
206-1 Nisan 2002 standardına göre kontrol edilecektir. TSEN 206-1 Nisan 2002 standardına göre 
28 günlük 3 numune ortalaması en az mukavemetinin altında ise kabul edilmeyecektir. 
Numunelerin TSE standartlarına uygun olarak alınması ve korunması Müteahhit’in sorumluluğu 
altında olacaktır. İstenen sonuçların elde edilmemesi durumunda masrafları Müteahhit’e ait olmak 
üzere imalat yıkılıp tekrar yapılacaktır. Numunelerin gününde kırılması ve standarda uygun 
koşullarda bakımının yapılması için dökümün 24 saat sonrasında laboratuvara sevk edilmesi 
önerilir. Kontrol KTİMO Laboratuvarından görevli personele de numune aldırtabilir. Grobeton 
aksi belirtilmediği sürece BS14 olacaktır. Betonarme dökümler ve aşamaları Kontrolün 
onayladığı şekilde olacaktır. Kalıp sökümleri Kontrolün onayına tabiidir.  
 

3.2. Beton Dökümü ve Bakımı; 
Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, şekerli 
maddeler, inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. Su emme gücü olan 
yüzeyler, beton suyunu emmesi için beton dökülmeden önce iyice ıslatılmalıdır. 
Umumi Fenni Şartnameye (TSE) uygun olarak gayet dikkatli ve sürekliliği sağlanarak 
dökülmelidir. Yapılacak en ufak bir hata betonda en ufak bir boşluk veya eğrilik Müteahhit ’in 
masrafı ile yıktırılıp tekrar yaptırılacaktır. Teknik hiçbir hatanın affı ihale süresince olmayacaktır. 
Bu ve benzeri konulardan dolayı zaman kaybı Müteahhit’e aittir ve Müteahhit bu yüzden 
mukavele müddetinde uzatma talep edemez.  
Dökümde vibratör kullanılacaktır. 
Geceleri ısı +20ºC’den fazla olursa sulamaya devam edilecek ve beton korunacaktır. Dökümü 
yapılan beton ile ilgili TSE standardına göre düzenli bakımı yapılacaktır.  
 

3.3. Kalıplar (Normal Kalıp); 
Düzgün, beton yükü ile vibratör ve titreşimlere karşu mukavim ahşap/plywood/saç pano vb. kalıp 
kullanılacaktır. Kullanılacak kalıplar yıpranmamış olacak ve beton içerisindeki malzemelerin 
akmasına/sızmasına imkan vermeyecek şekilde kurulacaktır. Döküm sonrasında numuneye 
uygun olmayan döküm masrafları Müteahhit’e ait olmak üzere yıktırılıp tekrar yaptırılacaktır.  
 

4. İNŞAAT YAPIMI 
Beyarmudu Belediyesi’ne ait Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. 
Etap işleri için açılan bu ihale kapsamında beton parke ile kaldırım, Ø50 cm’lik büzler ile yağmur 
suyu drenaj kanalı, taşıma toprak/doğal stabilize ile dolgu (sıkıştırılarak), 80x60 cm beton rögar 
(kompozit kapaklı), 40x40 cm ızgaralı beton rögar (bağlantı+15 cm pvc boru+ beton +asfalt) 
yapımı şartname ve projede belirtilen; malzemeler, imalatlar, listelenen ve kodlanan iş kalemleri 
tariflerine, genel teknik şartnamelere, fenni şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. Bu iş kalemleri 
ile ilgili bilgilere ek olarak iş kalemine özel ek şartname verilebilir. 
 

4.1. Arazinin Hazırlanması; 
Projede verilen kodlar arazide alınacak kodlarla karşılaştırılacak ve arazi ön hazırlığı yapılacaktır. 
Proje kapsamında olmayan malzeme ve yapılar araziden uzaklaştırılacaktır. Gereken yerde kazı 
yapılacaktır. Gereken yerlerde dolgu yapılacak ve yapılan tüm dolgu ve kazılar için Kontrolün 
onayına başvurulacaktır. 
 

4.2. Kazı İşleri; 
Tüm kazı işleri gayet dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kazı işleri yapılırken gereken yerlere gerekli 
zamanlarda iksa (ahşap destek ve kalıp) yapmak suretiyle tehlikeli durumlar önlenecektir. Bu 
tedbirlerin zamanında ve iyi bir şekilde alınmamasından dolayı olabilecek zarar/ziyanın 
giderilmesi Müteahhit’e ait olacaktır. Dolguya müsait olmayan kazı malzemesi ve molozlar, 
şantiyeden derhal (Belediye’nin çöplüğüne götürülecektir veya Belediyenin göstereceği 
yere götürülecektir) uzaklaştırılacaktır. 
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4.3. Dolgu Malzemeleri ve Nebati Toprak İşleri; 
Gereken yerlerde dolgu malzemesi olarak taşıma toprak / doğal stabilize kullanılacaktır ve 
usulünde (20 cm’lik kademeler halinde, standartlara uygun olarak) sıkıştırılacaktır. Çalışma payı 
boşluğu dolgusu sıkışabilir nitelikte malzeme ile kademeler halinde doldurularak sıkıştırılacaktır. 
Müteahhit firma altyapı işlerinin projeye uygun doğru serilmesinden, sıkıştırılmasından ve 
istenilen koda çıkarılmasından sorumlu olacaktır ve idareyi teknik olarak destekleyecektir. İşin bir 
sonraki aşama için ve projeye göre doğru ve/veya eksik ve/veya fazla yapılmasından sorumlu 
olacaktır. 

 
4.4. Beton Parke Kaldırım Yapılması; 

Bordürleri mevcut olan kaldırıma 10x20 ebadında gri beton parke döşenecektir. Gri döşenecek 
par taşlarının arasına sarı renkte 10x20 parke taşı ile karolaj yapılacaktır. Sarı renkteki parke 
taşlarının döşenme şekli yerine tespit edilecektir.  
Yeni parke döşenecek yerde döşeme zemini sulanıp sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılan zemin üzerine, 
yeni yapılacak parke taşı döşemesi kotundan 17 cm altına kadar stabilize dolgu malzemesi 
serilecek veya mevcut zemin yüksek ise tesviye edilecek ve sulanıp sıkıştırılacaktır. Üzerinde 
mastarında ve eğiminde en az 10 cm kalınlığında kum serilecektir.  
Zeminde kum olmaması, azalması veya özelliği kaybetmesine karar verildiği durumda, Müteahhit 
yeni parke taşı döşenecek alanı en az 10 cm kazacak, toprağı sulayıp sıkıştıracaktır. Sıkıştırılan 
toprak üzerine en az 10cm kalınlığında kum serilecektir. Serilen kum istenilen kota getirildikten 
sonra 1mm sera naylonu serilecek ve parke taşları döşenmeye başlanacaktır. 
Parke taşları döşeme kotu, mevcut bordür ve bina kotlarına uygun olarak döşenecektir. Parke 
taşları döşenirken derzlerin düzgünlüğüne dikkat edilecek, enine ve boyuna sicim çekilecektir. 
Her bir sırada eni ve boyut eşit olan taşlar kullanılacaktır. Parke taşı serme işleminden sonra 
parke üzerine sarı kum ve çimento karışımı serilip park taşı aralarına girmesi sağlanacaktır. Kum 
ve çimento karışımı serme işleminden sonra parke kompaktörü ile parke taşları sıkıştırılacak ve 
iyice süpürüldükten sonra yağmurlama sistemi ile sulanacaktır. Ezilen ya da yarılan taşlar 
değiştirilecektir. 
Tüm yeni döşenecek parke taşları altına 1mm kalınlığında sera naylonu (3 yıl dayanıklı) serilecek 
ve 10x20x7 cm (gri/sarı) parke taşı olacaktır.  
Parke taşları Müteahhit tarafından sulandıktan sonra su birikmesi durumunda, Müteahhit parke 
taşlarını sökecek ve kotlarına göre yeniden döşeyecektir. 
Taş yüzeyleri harç bulaşığı ve hiçbir leke kalmayacak şekilde temizlenecektir. 
 

4.5. Büz Döşenmesi ve Drenaj Yapılması; 
Hazırlanmış lamba zıvanalı büzlerle, tasdikli projesine ve detaylarına göre, drenaj, birbirine 
ekleme çimento harcıyla sağlanarak parsel dahilinde yağmur suyu bağlantıları, havalandırma 
menfezi, baca ve iç cidarı, yollarda küçük menfezler yapılabilir. Bağlantı hatları hendeklerin 
açılması, tabanın profil kotlarına göre teşkili ve büz döşenmesi için hazırlanması projesine uygun 
yapılacaktır. Hendek taban genişliği (D+0.2)m’den (D boru dış çapıdır) az olmayacaktır. 
Başlangıç ucu baca iç yüzeyi olmak üzere hattın teşkilinde; büz tabanının tüm yüzeyinin 
hazırlanmış grobeton zemine oturtulması; lamba zıvanalı uçların çepeçevre harçlanmış ve uygun 
şekilde itilerek birbirine geçmeli olarak birleştirilmesi; büzlerin yarı beline kadar betonlanması 
(ekteki detaya göre); ek yerlerinin dış çevresi 0.15 m genişliğinde ve 500 mm ve daha büyük 
çaplarda 40 mm kalınlığında harç bilezikle sarılması; bacalar arası tek meyilli ve bir doğru parçası 
olacak şekilde, büz döşenmesi şarttır. Büz içine taşmış harçlar temizlenir. Çökmüş, eğrilmiş, 
kırılmış büzler yenilenir. Dirsek noktalarına, uzun hatlarda da uygun aralıklarla 500 mm büz için 
en az 0.80x0.80 m iç boyutlarında, 1000 mm büz için en az 1.3x1.3 m iç boyutlarında ve beton 
cidarlı ve metal döküm kapaklı muayene bacaları yapılır. Hendek tabanının iri taşlı ve kaya 
çıkması halinde, büzlerin taşlara değme noktalarından alacağı yük etkisiyle kırılmasını önlemek 
için, yastıklanmayı sağlayacak genişlikte kum ve ince çakıl veya bunun yerini tutacak kazı 
malzemesi serilir ve üzerine beton yastık yapılır. Büzün alt tarafında kum ve/veya ince çakıl 
yastıklama kalınlığı 10 cm, beton yastık kalınlığı 10 cm olacaktır. Hendek dolguları, büz üstünden 
30 cm üstüne kadar büze zarar vermeyecek şekilde stabilize malzemeyle sıkıştırılmalı olarak 
yapılacaktır. Tabii zeminden ve üst dolgudan gelecek zemin sularının büz hattını tekrar 
tıkamaması, drenajın uzun ömürlü olarak çalışması esastır. Drenaj hatlarının dirsek ve kesişme 
noktalarına 500 mm büz için 0.80x0.80 m iç boyutlarında, 1000 mm büz için en az 1.30x1.30 m iç 
boyutlarında beton cidarlı ve metal döküm kapaklı muayene bacası yapılmalıdır. Önemsiz 
kesişmelerde gömülü baca olabilir. Ancak bunlar kontrolün onayı olmadan yapılmayacaktır. Beton 
dökümleri esnasında elle karma beton kullanılmayacaktır. Yapıldığı takdirde imalat yok sayılacak 
ve söktürülecektir. Kalıp esnasında beton pas payı en az 1.5 cm olacak şekilde azami itina 
gösterilecektir. Kalıp içerisinde kalan yonga ve çamur yıkanacaktır. Demirler köşelerde gönyede 
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olacaktır (kanca yapılacaktır). Beton imalatlar beton santralinden çıkış saati ile en fazla iki saat 
sonra mikserden boşaltılmış olacaktır. 

 
4.6. C25/30 Betonarme Betonu Dökülmesi; 

Yapılacak laboratuar deneyleri ve gronülemetrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin 
edecek nispetler dahilinde ve ağırlık esasına göre gronülemetrik kum, çakıl veya kırmataş, su ve 
çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam 
ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayrışmaya mani olacak nakil 
vasıtaları ile nakil, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak 
yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış 
tesirlerden korunması imal edilen betonun idarece istenen mukavemette C25/30 olup olmadığını 
anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, 
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç ve gereç laboratuar giderleri ile inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil beton tesisinde 
imal edilen basınç dayanımı C25/30 betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden 
hesaplanır.  
 

4.7. C16/20 Demirsiz Beton Dökülmesi; 
Yapılacak laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin 
edecek nispetler dahilinde ve ağırlık esasına göre gronülemetrik kum, çakıl veya kırmataş, su ve 
çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam 
ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayrışmaya mani olacak nakil 
vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak 
yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış 
tesirlerden korunması imal edilen betonun idarece istenilen mukavemette C16/20 olup olmadığını 
anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, 
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç ve gereç laboratuar giderleri ile inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil beton tesisinde 
imal edilen basınç dayanımı C16/20 betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden 
hesaplanır. 
 

4.8. Muayene Bacası; 
Yağmur suyu hatlarında yatayda hatların her istikamet değiştirdiğinde sokak veya cadde 
başlarında ve kaldırımlardaki hatlarda maksimum 25 mt, yol içerisindeki hatlarda (1000 mm’lik 
büzlerde) maksimum 50 mt aralıklarla muayene bacaları konulacaktır. Muayene bacalarının 
yerleşimi, gerekli kotları ve ölçüleri proje üzerinden alınacaktır. Muayene bacalarında detayına 
uygun olarak yapılacak çökertme bölümü kazı aşamasında yapılacak ve duvarlar daha sonra 
yerleştirilecektir. Muayene bacalarının taban kısmı yerinde döküm olarak C16/20 sınıfı beton 
kullanılarak inşa edilecektir. Taban kısmının hazır kullanılması durumunda, tabanın oturacağı 
zemin tesfiye edilecek, 0-70 mm dane çaplı yıkanmış malzeme ile sıkıştırılmış bir zemin 
oluşturulacak ve C16/20 sınıfı beton ile uygun zemin oluşturulacaktır. Muayene bacası taban 
kısmının imalattan sonra derinliğe ve bacanın boyutuna göre yerinde döküm veya hazır imal 
edilmiş baca şeklinde duvarlar imal edilecektir. Bu etapta kullanılacak imalat şekli idare tarafından 
onaylanmadan uygulama yapılmayacaktır. Gerekli yerlere ayar bileziği konulacak ve bu yapının 
en üstüne metal döküm malzemeden kapak monte edilecektir. 
 

4.9. Yağmur Suyu Izgara Yapılması ve Bağlantıları; 
Izgara kanallarının imalatı idare tarafından verilecek olan projeye uygun olarak yapılacak ve 
projede belirtilen malzemeler idare tarafından onaylanmadan kullanılmayacaktır. 
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5. İHALEDE ARANACAK BAZI DENEY VE STANDARTLAR 
 

Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri:
Deney Adı:  İlgili Standart    
Beton Silindir veya Küp Basınç Deneyi TS EN 12390‐3    
Çökme Deneyi TS EN 12350‐2    
Yerinden Taze Beton Numune Alma TS EN 12390‐2    
Kürleme (Numune)  TS EN 12390‐2    
Karot Numune Alımı, Kesim,Başlıklama ve Testi TS EN 12504‐1    
Beton Test Çekici  TS EN 12504‐2    
Betonda Yarma Çekme Dayanımı Tayini Deneyi TS3129    

 

Yapılarda kullanılan donatıların TS708'e uygunluğunun belirlenmesi
Deney Adı:  İlgili Standart    
Akma Mukavemeti 

 
TS 708 

  
Çekme Mukavemeti 
Kopma Uzaması 
Ölçülen Çap    

 

Diğer  Deneyler ve Standartlar: 

Deney Adı:  İlgili Standart    

HDPE  DIN 19630    

Ahşap koruma TS – 343    

Ahşap koruma emprenye maddeleri TS – 788    

Kare ve dikdörtgen kutu profilleri TS 6475, 
TS 6476 

  

Hafif Agregalar‐Beton İçin 
TS 1114 

  

Beton Deneyleri‐Beton Yüzeyine Uygulanan Kür
Maddesi‐Su 
Tutuculuk Özelliği Tayini 

TS10967 
  

İnşaat Makinaları‐ Vibratörler (Beton Sıkıştırmak için) 
TS10326 

  

Çimento‐ Katkılı Çimento  EN 197‐1    

Beton‐ Hazır Beton‐ Sınıflandırma, Özellikler, 
Performans 
Üretim ve Uygunluk Kriterleri

TS11222 
  

Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları TS1247    

Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları‐Anormal Hava
Şartlarında  TS1248 

  

Çimento‐Harç Çimentosu‐Bölüm 1:Özellikler TS22‐1ENV413‐1    

Çimento‐Harç Çimentosu‐Bölüm 2:Deney Metotları TS22‐2EN413‐2    

Çimento Deney Metotları  TS23EN196‐7    

Çimentoların Fiziki ve Mekanik Deney Metotları TS24    

 
*: İlgili Deney Standartlarında belirtilen en az numune adeti her döküm/üretim/parti’den test 
edilecektir. Kontrol bu miktarı artırabilir. 
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**: Kullanılacak malzemeler/üretim yukarıda belirtilen standartlara uygun olacaktır. 
***: Liste dışındaki deney standartları ve üretim standartlarından şartnamede belirtilen standartlar 
kapsamında üretilecektir ve deneyleri yapılacaktır. 
 

6. ATAŞMAN VE METRAJ DEFTERLERİNİN DOLDURULMASI  
Tüm yapılan ve yapılacak işler ataşman defterine günlük olarak yazılıp hem kontrol hem de 
şantiye şefi tarafından imzalanacaktır. Ataşman defterine, yapılacak işin başlama tarihi ve saati, 
hangi gün ve saatlerde çalışılabileceği ve işin ne şekilde yapılacağı v.b. ile bitirilen işlerle ilgili 
bilgiler yazılacaktır. Ataşman defteri kontrollük ile yüklenici arasındaki iletişimi yazılı olarak 
sağlayacaktır.  
 

7. ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE İŞİN TESLİMİ  
İş tesliminden önce, zarar gören yerler varsa, tüm kusurlar usulüne uygun olarak düzeltilip 
temizlenecektir. Proje kapsamındaki işler tamamlandıktan sonra inşaat alanı ve çevresi her türlü 
inşaat artıklarından temizlenmiş olarak kontrollüğe sunulacak, kontrollüğün görüşü ve onayı ile 
birlikte hazırlanacak iş teslim tutanağı ile tamamlanmış işler teslim edilecektir. 
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BEYARMUDU BELEDİYESİ 

  ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR 
SUYU BETON DRENAJ KANALI II. ETAP PROJESİ 

İHALESİ 
(2018) 

 

Ek;3 

SÖZLEŞME 

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları  

1.1. Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap Projesi’ne 
ait  Sözleşme, bir tarafta Beyarmudu Belediyesi (bundan sonra İdare (İhale Makamı) 
olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ...................................................  (bundan sonra 
Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde imzalanmıştır. 

 

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. İdareye (İhale Makamı) Ait Bilgiler 

 a) Adı: Beyarmudu Belediyesi  

 b) Adresi: Şht. Hüseyin Kafa Caddesi, Beyarmudu/GMsa 

 c) Telefon numarası: 379 94 01 – 379 93 90 

 d) Faks numarası: 379 95 66 

 e) Elektronik posta adresi: beyarmuduproject@gmail.com 

2.2. Yükleniciye Ait Bilgiler 

 a) Adı-Soyadı/Ticari Ünvanı / MŞ Numarası : . .............................  

 b) Yüklenicinin tebligat adresi :  ....................................................  

 c) Telefon numarası:  ....................................................................  

 d) Bildirime esas faks numarası:  ..................................................  

 e) Bildirime esas elektronik posta adresi  :  ..................................  

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
ederler. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, 
sözleşmede bildirilen adrese yapılan tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak 
girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak 
girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır. 

 
Madde 3 - Taahhüt Edilen İşler 

3.1. Yüklenici, Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap 
Projesi yapım işini, Projelerine, Özel Teknik Şartnamelerine, Yapım İşi Genel 
Şartnamesine, Özel İdari Şartnamesine ve konu projeye ait tüm ihale dökümanlarının 
kapsamındaki tüm kural ve koşullara uygun olarak, anahtar teslim / birim fiyat 
sözleşme türüne uygun, 1. sınıf işçilik ve 1. sınıf malzeme kullanarak, yapıp 
tamamlamayı kabul ve taahhüt eder. 
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3.2. Yüklenici, Sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, 
20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki 
ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünde” 
belirtilen kuralları kabul ve taahhüt eder. 

3.3. Yüklenici, sözleşmeye imza attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu 
yasanın 86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde 
Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” tüm maddeleri okumuş, anlamış ve 
maddelerin kendisine yüklediği koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Yüklenici, 
Sözleşmeye ek (Ek I) olarak maktu form şeklinde düzenlenen "Yasal Mevzuatı 
Okuduğuna ve Mevzuatı Kabul Ettiğine Dair Beyanı", Sözleşmeye ek olarak Sözleşme 
ile eş zamanlı imzalar. 

3.4. Yapım İşinin Uygulanacağı Mevki ve Pafta/Plan Numarası: Proje Beyarmudu 
Belediyesi’ne bağlı Beyarmudu köyünde Şht. Hüseyin Kafa Caddesi, Dr. Hüseyin Beyar Sokak 
Ali Edip Sokak ve Vatan Sokak’ta uygulanacaktır. 
3.5. Kontrol Heyeti (Kontrol) Beyarmudu Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi 

tarafından görevlendirilecektir. Sözleşme ile bağlanan her türlü yapım işi, Beyarmudu 
Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi mühendislerinin, mimarlarının, iç 
mimarlarının ve/veya teknisyenlerinin kontrolü altında yüklenici tarafından icra 
olunacaktır. 

Madde 4 - Tanımlar 

4.1. Sözleşmenin uygulanmasında, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın           
86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde 
Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” ve İhale dökümanlarında oluşturan diğer 
belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 

Madde 5 - İhale Bedeli 

5.1. İhale Bedeli …………………………….……..…….(rakam ve yazıyla)………….. TL           
(KDV hariç) olarak yüklenici tarafından anahtar teslim / birim fiyat olarak teklif 
edilmiştir. 

5.2. İlave İşler (eksik veya fazla iş yaptırma) limiti ihale bedelinin %20’si kadardır. 
Yaptırılacak olan ilave işlerin maliyeti, keşif raporunun hazırlandığı tarihteki birim fiyatlar 
esas alınmak koşuluyla sözleşme değerinin % 20 (yüzde yirmi)'sinden fazla olamaz. 
İlave işlerin yaptırılması  durumunda, ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. 

Madde 6 - Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

6.1. Yüklenici, 20/2016 sayılı  “Kamu İhale Yasası” ve bu yasanın 86 (1)(A) maddesi altında 
verilen yetki ile yapılan “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğündeki” tüm maddelerde belirtilen Yükleniciye ait giderlerin tümü, sözleşme 
bedeline dahildir. Bunlara ilaveten taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, 
vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. sözleşme yapma ile ilgili 
giderler ve sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.  

6.2. İşyerinin Sigortalanmasında “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğünün” 70’inci madde kuralları uygulanır. 
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Madde 7 - İşin Süresi  

7.1. Yapım işinin süresi 90 takvim günüdür. İşin süresi, yer teslimi yapıldığı gün dahil olacak 
şekilde başlar ve yukarıda belirtilen takvim gününün sonunda biter. Takvim günü, hafta 
sonları ile resmi tatil günleri dahil olmak üzere gece saat 24:00'den ertesi gece saat 
24:00'e kadar olan zaman dilimini anlatır. 

7.2. İşe Başlama Tarihi:……………………………………….. 

       İşi Bitirme Tarihi:…………………………………………..                      

7.3. Yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her 
takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (binde beş) oranında Türk Lirası gecikme 
cezası uygulanacaktır. 

7.4. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller: 

 Memlekette savaş çıkması veya inşaatın devamına imkân kılmayacak şekilde 
kalkışma hareketi başlatılması veya iktisadi ambargo uygulaması, 

 Bulaşıcı hastalıklar ve genel salgın hastalık, 
 Normalin üzerinde hava muhalefeti, 
 Olağanüstü doğal afetler (deprem, fırtına, sel, heyelan, vb...), 
 Yangınlar, 
 İdare (İhale Makamı) ve Kontrolün neden olduğu her türlü gecikmeler, 
 Süre uzatımını gerektirecek tadilat veya ilave işler yaptırılması, 
 Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 
 İnşaatla alakası olmayan yasal grevler ve mitingler, 
 Gerektiğinde İhale Komisyonları tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

 
7.5. Mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun şartları: 

 Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 
 Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 
 Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, 
 Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 
 Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi takvim günü içinde Yüklenicinin 

İdareye (İhale Makamına) yazılı olarak bildirimde bulunması, 
 Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

 
Madde 8 - Fiyat Farkı Uygulaması  

8.1. Malzeme ve İşçiliğe fiyat farkı uygulaması ………verilecektir / verilmeyecektir. 

Madde 9 - Ödemeler 

9.1. Ara ödemeler için hazırlanan ödeme raporları, Yüklenicinin yazılı talebi üzerine işin 
başlama tarihinden itibaren birer ay aralıkla Kontrol Heyeti tarafından düzenlenir ve 
İdarenin (İhale Makamının) onayından sonra Yükleniciye ödenir.  

9.2. Kontrol Heyetinin ödemeyi imzaladığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde 
Yükleniciye ödemenin yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde, Yüklenici geç alınmış bir 
ödemeden dolayı gecikme mazereti kazanır. 

9.3. Yüklenicinin talep etmesi durumunda, Yüklenici adına (şahıs ve tüzel kişilik adına) 
açılmış, Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve Merkez Bankası Yasası 
altında denetlenen bankalardan, Hazine ve Muhasebe Dairesine bildirdiği banka veya 
bankalardaki belirtilen hesap numarası olması şartıyla, Yüklenici ödemesinden önce, 
ödemeyi geciktirmeyecek şekilde belirleyeceği hesap numarası veya numaralarını 
ödemeyi hazırlayan ilgili Teknik Daireye zamanında bildirmek zorundadır. Beyarmudu 
Belediyesi tarafından Yükleniciye ait ödemeler hesap numarasını veya numaralarını 
taahhüt edilen süre içerisinde yapılır. 
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Madde 10 - Malzeme ve İşçilik Yüzdeleri 
Yapılacak İşin: 
 

......%60 (Yüzde Altmış)  Malzeme 

......%40 (Yüzde Kırk)   İşçilik olarak hesaplanmıştır. 
 
Madde 11 - Avans  Verilmesi  
11.1. Avans .....verilecektir / verilmeyecektir..... 
 
Madde 12 - İhzarat Ödemesi  
 
12.1. İhzarat.....verilecektir / verilmeyecektir..... 
 
Madde 13 – Teminat Süresi, Teminat Mektubu Süresi ve Teminat Miktarı 
 
13.1. Teminat Süresi geçici kabul ile kati kabul arasında geçecek süreyi ifade eder. Teminat 
süresi geçici kabul tarihinden itibaren başlar. Yapım işlerinde teminat süresi, konu işin 
sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen süreyi 
anlatır. Bu süre on iki aydan az olamaz. Ancak, İdarenin (İhale Makamının) sözleşmelerde 
belirttiği durumlarda teminat müddeti 6 (altı) ay da olabilir. Geçici Kabul ile Kati Kabul 
arasında geçen süre içerisinde, “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğünün” Altıncı Kısımda belirtilen ‘Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları’ 
geçerlidir. 
       Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap 
Projesi’nde Teminat Süresi 12 aydır.  
 
13.2. İhale makamı, yükleniciden banka garantisi olarak kesin teminat mektubu sunmasını 
ister. Kesin teminat mektubu, kamu ihale sözleşmesi değerinin %5 (yüzde beş)’inden az 
olamaz. Kesin teminat mektubu, en az kamu ihale sözleşmesinin süresi boyunca geçerli olur. 
Kamu ihale sözleşmesinin uzatılması veya ihale değerinin yükseltilmesi söz konusu 
olduğunda, ihale makamı yükleniciden kesin teminat mektubunun uzatılmasını veya teminat 
değerinin artırılmasını isteyebilir. Kesin teminat mektubu, sözleşmeden doğan yükümlülükler, 
tümüyle yerine getirildikten ve varsa garanti süresi sona erdikten sonra 10 (on) iş günü içinde 
yükleniciye iade edilir. 
 
13.3. Geçici kabul yapılınca Yüklenicinin sözleşme esnasında getirdiği kesin teminat 
Yükleniciye iade edilir. Yapım işlerinde, teminat süresi için, İdare (İhale Makamı) 
Yükleniciden, geçici kabul işlemlerinin ardından yapılacak ödemeden kati kabul yapılıncaya 
kadar ihale bedelinin % 5 (yüzde beş)’i kadar teminat mektubu alır. Teminat, banka teminat 
mektubu olarak verilecekse, banka teminat mektubu geçici kabul tarihinden itibaren               
12 (on iki) ay olarak düzenlenecektir.  
Kesin Teminat Mektubu süresi Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj 
Kanalı II. Etap Projesi için 12 ay sürelidir.  
13.4. Kesin Teminat Miktarı, Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj 
Kanalı II. Etap Projesi ihale bedelinin % 5 (yüzde beş)’i olan ......................................TL’dir. 
 
Madde 14 - Kabul İşlemleri 
 

14.1. Kabul İşlemlerinde “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğünün” 99’uncu madde kuralları uygulanır. 
 
Madde 15 -  Sözleşmede Değişiklik Yapılması 

15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare (İhale 
Makamı) ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen 
hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a. İşin yapılma yeri, 
b. İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak 

yapılacak ödeme şartları. 
 
 
 



Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap Projesi - SÖZLEŞME	 Sayfa 5	
 

Madde 16 - Sözleşmenin Feshi 

16.1. Yüklenici sözleşmede ve ihale dokumlarında belirtilen şartlardan herhangi birisine 
mücbir sebep olmaksızın uymadığı takdirde, İdare (İhale Makamı) ve/veya Kontrol Heyetinin 
ihtarnamesiyle kendisine ihbarname çerçevesinde bir süre verilir. Bu süre acil durumlar 
dışında ihtarnamenin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (on) takvim gününden az 
olamaz. Bu süre sözleşme süresine dâhil olmadığı gibi gecikme tazminatına da engel 
değildir. 
16.2. Bu süre içerisinde, Yüklenici ihtarname hükümlerine uymazsa başka bir ihtar ve işlem 
yapmaya ve karar almaya gerek kalmaksızın İdare (İhale Makamı) sözleşmeyi feshetmeye 
yetkilidir. 
16.3. Sözleşme bu şekilde feshedildiği takdirde, Yüklenicinin kesin teminatı; para ise 
doğrudan doğruya, banka mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Vadili Belediyesi’ne gelir 
kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna karşılık gelemez. Geriye 
kalan işlerin başka Yükleniciye ihalesinde bir kar ortaya çıkarsa, sözleşmesi feshedilen 
Yüklenici, bu kardan hiçbir şekilde pay isteyemez. Bütün kar İdareye (İhale Makamına) kalır. 
16.4.Sözleşmenin feshinden sonra İdare (İhale Makamı) tarafından belirlenecek bir günde 
Yüklenicinin ve/veya vekilinin katılımı ile durum tespitine göre hesap kesme ödemesi yapılır. 
Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, İdare (İhale Makamı) bu 
ödemeyi resen yapacak ve Yüklenicinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. 
16.5. Hesap kesme ödemesine göre Yüklenicinin bir alacağı çıkarsa, İdarenin (İhale 
Makamının), fesih dolayısı ile bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar, bu alacak elde 
tutulur. 
16.6. Bundan başka inşaat ve faaliyetlerin durmaması için İdare (İhale Makamı), Yüklenicinin 
tesisatı, malzeme ocakları, ihzaratı, alet ve edevatı ile makinelerinden gerekli gördüklerine el 
koyma yetkisine sahiptir. İdare (İhale Makamı), uygun gördüğü alet ve edevatı satın alabilir, 
satın alması durumunda da “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğünün” 106’ncı madde kuralları geçerli olur. 
16.7. Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenici taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü 
sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse, söz konusu durum 
Kontrol Heyeti tarafından tespit edilir ve konu ilgili İdareye (İhale Makamına) yazı ile bildirilir.   
16.8. Söz konusu yazılı ihbara rağmen, aynı durum devam etmesi halinde sözleşme 
feshedilir ve Yüklenicinin kesin teminatına el konup, hazineye gelir kaydedilir. Konu 
mahkemeye intikal edecek olursa Yüklenici doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.  
Sözleşmenin ihaleye katılan özel veya tüzel kişinin kusurundan dolayı feshi halinde de ayni 
işlemler yapılır. 
16.9. Yüklenici taahhüdünü gecikme ile yapması halinde, ihale dokümanlarında belirtilen 
gecikme cezasını, İdare (İhale Makamı) 30 (otuz) takvim günü boyunca alma hakkına 
sahiptir. İdare (İhale Makamı) 30 (otuz) takvim gününün sonunda sözleşmeyi feshetmekte ve 
kalan işi Yüklenici adına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Buna ilaveten, işin niteliği, 
niceliği, kapsamı ve kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca uyarı yapmaya gerek 
kalmaksızın, İdare (İhale Makamı), kesin teminatı gelir kaydedilebilecek şekilde sözleşmeyi 
feshedebilir. 
16.10. Fesih olması durumunda ihzarata konu olan ve İdare (İhale Makamı) tarafından 
ödenmiş olan tüm malzemelerin mülkiyeti hiçbir işleme gerek olmaksızın İdareye (İhale 
Makamına)  intikal eder ve Yüklenici bunlar üzerinde hak iddia edemez. 
16.11. Sözleşmenin fesih edilmesi ile Yüklenicinin İdare (İhale Makamı) ile ilişkisi kesilmiş 
olur. Sözleşmenin fesih edilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu ile ilgili, İdare 
(İhale Makamı) tarafından görevlendirilecek ve Teknik Dairenin en az 2 (iki) temsilcisi olacağı 
bir heyet tarafından Yüklenici ve/veya vekili ile birlikte yerinde tespit edilerek “Durum Tespit 
Tutanağı” düzenlenir. Durum tespiti esnasında Yüklenici ve/veya vekili hazır bulunmadığı 
takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 
16.12. Sözleşmenin feshi halinde İdare (İhale Makamı) şantiyeye el koyar ve işi başkasına 
yaptırabilir. Eğer söz konusu iş kalan para ve teminat bedeli ile tamamlanamazsa, ihtiyaç 
duyulan miktar Yükleniciden talep edilir. İdare (İhale Makamı) fesih etme işleminden sonra işi 
yeniden Yasada belirtilen usullerden herhangi biri ile yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri 
kalan işlerin başka bir Yükleniciye ihalesinden dolayı, sözleşmenin feshinden Yüklenici hiçbir 
hak iddiasında bulunamaz. 
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16.13. Aşağıdaki durumlar, özel fesih nedenleridir; 
 (A) İlgili Teknik Dairenin izni olmadan işin başkasına devredilmesi halinde, 
 (B) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin iflası ya da ölümü halinde, (Ölüm halinde, 
işi sürdürmek isteyen varislerin 15 (on beş) takvim günü içinde başvurmaları şartı ile, işin 
tamamlanması varislere bırakılabilir. ) 
 (C) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin hapis cezası ile mahkûmiyeti halinde, 
 (D) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel 
olacak derecede ağır hastalık nedeniyle taahhüdünü yapamayacak olması halinde, (bu 
durumların oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdarenin (İhale 
Makamının)  kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir.) 
 (E) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin ihale şartlarına uymadığının anlaşılması 
halinde, ihale kararını İhale Komisyonları, sözleşmeyi ise 20/2016 sayılı Kamu İhale 
Yasasının 4’üncü (dördüncü) maddesinde belirtilen ilgili Kurum ve Kuruluşların yasal en 
yüksek derecedeki amiri fesih eder.  
16.14. Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden 
herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir 
cezaya mahkûm olması ve/veya ortaklığın dağılması sözleşmenin devamına engel değildir. 
Ancak, bunlardan biri İdareye (İhale Makamına) pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş 
ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, 
tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir cezaya ait mahkûmiyet veya ortakların dağılması 
ile pilot veya koordinatör ortağın ölümü hallerinde sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış 
olan işler tasfiye edilir. Bu durumların oluşumunu izleyen 30 (otuz) takvim günü içerisinde, 
diğer ortakların teklifini, İdarenin (İhale Makamının) uygun görmesi halinde, teminat dâhil 
konu iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi 
kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. 
 
Madde 17 - Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanması esnasında doğacak anlaşmazlıklar, 
karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Giderilemeyen anlaşmazlıkların olması 
durumunda ise KKTC Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tüm yasal mevzuatları 
anlaşmazlıkların çözümü esnasında geçerli olacaktır. 

Madde 18 - Hükmü Bulunmayan Durumlar  

Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda, konunun ilgisine göre 20/2016 sayılı 
Kamu İhale Yasası ve bu Yasa altında hazırlanan mevzuat ile KKTC'de yürürlükte bulunan 
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

Madde 19 - Özel Şartlar 

1. Projede kullanılacak malzemeler için Gümrük Muafiyeti verilmeyecektir. 
2. Proje, Tüm Planlar, Genel ve Özel Teknik Şartnameler bir bütündür. 
3. Tüm malzeme ve işçilik Yükleniciye aittir. 
4. Yüklenici KKTC yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini yapmak 

mecburiyetindedir. 
5. Yüklenici inşaat süresi boyunca şantiyede 1 inşaat Mühendisi istihdam etmek 

mecburiyetindedir. 
6. Yüklenici hiçbir surette kaçak işçi çalıştıramaz. 
7. Yüklenici projede çalıştırdığı işçi alt yüklenicilerin ücretlerini ödemediği takdirde, bu 

ücretler, Yüklenici adına düzenlenen istihkaktan kesilir. 
8. Yüklenici taşeronlarla yapacağı sözleşmelerin bir nüshasını İşverene verecektir. Eğer 

Yüklenici tarafından taşeron kullanılacaksa, taşeronların personel listesi ve çalışma 
izinleri idareye bir tamam verilecektir. 

9. Proje yapımı esnasında yol su, elektrik, telefon v.s gibi alt yapılara verilecek zarar 
ziyan yüjklenici tarafından karşılanacaktır. 24 Saat içerisinde yapılmayan hasarlar, 
Belediye tarafından yapılıp veya yaptırılacak, Yüklenici’ye faturalanacaktır. 

10. Müteahhit inşaatın, önceki ve sonraki halini resimleyecek ve Beyarmudu 
Belediye’sine haftalık olarak teslim edecektir.  

11. Proje Yapım işleri esnasında, çalışma alanı İSG koşullarına uyacak şekilde 
kapatılacaktır ve İSG yasası uyarınca levhalar asılacaktır.   
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12. Proje dâhilinde yapılan işleri idarenin kontrolünde yapılacaktır. Mesai saatleri dışında 
beton dökümü yapılmayacaktır. Kontrol gerektiren işler idareye 24 saat önceden 
bildirilecektir. 

13. İnşaat Alanında Yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması halinde idarenin işi 
başlatmama ve işi durdurma yetkisi olacaktır. İşin başlatılmaması ve durdurulması 
halinde geçen zaman ihale süresine eklenmeyecektir.  

14. Yüklenici iş sırasında ve İş sonunda inşaat sahasının, temiz ve her türlü malzeme 
artıklarını, çöp, moloz ve pisliklerden temizlenmiş olarak İdareye teslim edilecektir. 
Ayrıca proje işlerinde çıkacak olan tüm atıklar idarenin göstereceği bir alana 
atılacaktır.( maksimum 6 km) 

15. Proje alanına, Yüklenici tarafından projeyi tanıtıcı, EK-6’da verilen Örnekte ve 
Ebatta 1 Adet tabela monte edilecektir. Tabela içeriği idare tarafından belirlenecektir. 

16. Proje inşaat esnasında fotoğraflanarak, albüm ve CD olarak İdareye verilecektir. 
Proje uygulaması bittikten sonra uygulama projesi çizimleri sayısal ortamda                
(Auto-Cad, GİS) Yüklenici tarafından yaptırılacak ve CD’de kayıtlı olarak geçici kabul 
müracaatı ile beraber İşverene teslim edilecektir.  

17. Yapılacak işler Beyarmudu Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Teknik 
Elemanlarına kontrol ettirilecektir. 
 

Madde 20 - Sözleşme Ekleri 

İhale kapsamında, aşağıda belirtilenler sözleşmenin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 
bağlayıcıdırlar. 

1) İhale Kararı 
2) Kesin Teminat 
3) Yapım İşi Genel Şartnamesi 
4) Özel İdari Şartname 
5) Özel Teknik Şartnameler 
6) Projeler 
7) Zeyilnameler ve Açıklamalar 

 
 
Madde 21 – Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap 
Projesine ait Sözleşme, ekleri hariç, 7 (yedi) sayfa ve bu madde dahil  21 (Yirmi Bir) 
maddeden ibarettir. 
 
 
 
 
 
 
…………………………                         ……/..…./20…..                   ……………………………..                         
         İDARE                       TARİH                                 YÜKLENİCİ 

 

 

 

 

Şahitler : 

1- ………………………………… 

2- ………………………………… 

Ek I : Yasal Mevzuatı Okuduğuna ve Mevzuatı Kabul Ettiğine Dair Beyan 
Ek II : Sözleşme Özeti 
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EK I 

 

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 86(1)(A) maddesinin verdiği yetkiyle 
hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 
Tüzüğü”nün 58 madde gereği Yüklenici aşağıdaki beyanı yapar. 
 
 
 
 

                  
....../....../201.. 

 
 
 
 
 
 
Yasal Mevzuatı Okuduğuna ve Mevzuatı Kabul Ettiğine Dair Beyan 
 
 
 
 
 
Yüklenici, Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. 
Etap Projesine ait yapım işine bu sözleşmeyle  ......................................... 
tarihinde imza etmekle, 20/2016 sayılı  “Kamu İhale Yasası” ile bu Yasanın 
86(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile yapılan “Yapım İşleri Tüzüğü”ndeki 
tüm maddeleri okumuş, anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği koşul ve 
kuralları kabul etmiş olur.  
 
 
 
 
 
 
 
İhale Karar Numarası............................. 
 
 
 
  

                       
..................................... 

                                                                                                                          Yüklenici 
                                                                                                                 (İsim / Ticari Unvan) 
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EK II 

 

SÖZLEŞME  ÖZETİ 
 
 

 
1) İhale Karar Numarası:……………………………………………................................. 
 
2) İhale Karar Tarihi:…………………………………………...........................................  
 
3) İdare (İhale Makamı):………………………………………..........................................  
 
4) İdarenin (İhale Makamının) Adresi:…………………………....................................... 
 
5) Yüklenici:……………………………………………………........................................... 
 
6) Yüklenicinin Tebligat Adresi:……………………………………................................... 
 
7) Yapım İşinin Adı:…………………………………………………................................... 
 
8) Yapım İşinin Mevki ve Pafta/Plan Numarası:……………………................................ 
 
9) İhale Bedeli:………………………………...TL ( ……….. Türk Lirası)  (KDV hariç) 
 
10) İlave İşler (eksik veya fazla iş) yaptırma limiti :  % 20 
 
11) Yapım İşinin Süresi:……………………… Takvim günü 
 
12) İşe Başlama Tarihi:………………………………………............................................. 
 
13) İşi Bitirme Tarihi:…………………………………………........................................... 
 
14) Gecikme Cezası (takvim günü):  ……………… TL (………………...…..Türk Lirası)     
 
15) Malzeme ve İşçilik Yüzdeleri : % 60 Malzeme -  % 40 İşçilik 
 
16) Verilen Avans Miktarı:…………...   TL ( ……….. Türk Lirası)   
 
17) Avans Teminatı:…………………… TL (………….Türk Lirası) 
 
18) Teminat Süresi : .......12 Ay 
 
19) Kesin Teminat Mektubu Süresi : ......18 Ay 
 
20) Kesin Teminat Miktarı (% 5): ……………………TL (………………..…..Türk Lirası) 
 
 
 



Beyarmudu Belediyesi /4.1-Yap- --leri MAL- TEKL-F TABLOSU,  Sayfa 1 / 1 

 

BEYARMUDU BELEDİYESİ 
 

  ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR 
SUYU BETON DRENAJ KANALI II. ETAP 

PROJESİ İHALESİ 
(2018) 

 
 

EK- 4.1 
 
 
 
 

Firma İsmi: ……………………………………………………………………….

Teklif Verenin İsmi: ……………………………………………………………………….

Firma Adresi: ……………………………………………………………………….

Firma Tel No: ……………………………………………………………………….
 
 
 
İmza: 

 
 
……………………………………………………………………….

 
 
 
 
 
 
Firma Mühürü: 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….

 
 
 

Talep Edilen İş 
Toplam Fiyat (KDV Hariç) 

(Rakam ve yazı ile yazılsın) 

ANA CADDE KALDIRIM 
ALTYAPI YAĞMUR SUYU 

BETON DRENAJ KANALI II. 
ETAP PROJESİ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sıra 

No
Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam

1 m² 4357.50 0.00 ‐TL

2 m 590.00 0.00 ‐TL

3 m 557.06 0.00 ‐TL

4 m³ 309.00 0.00 ‐TL

5 adet 29.00 0.00 ‐TL

6 adet 35 0.00 ‐TL

TOPLAM 0.00 ‐TL

Verilen tekliflerde ve değerlendirme aşamasında aranan ve dikkate alınacak hususlar:
1) İş esnasında yapılan ek işler ve değişiklikler,firmaların vermiş olduğu birim fiyatı 
     üzerinden değerlendirilecektir.
2)Teklifler; Şartnamelere uygun olarak verilecektir

Firma İsmi              :

Teklif Verenin Adı‐Soyadı :

Telefon/ Fax             :

E‐posta                     :

BİRİM FİYAT MERAJ CETVELİ 

BEYARMUDU BELEDİYESİ

  Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu

Beton Drenaj Kanalı II. Etap Projesi İhalesi

 İhale No: 001/2018 

    İmza / Firma Mühürü

TEKLİF SAHİBİNİN:

80 x 60 cm beton rogar + kompozit kapak
40 x 40 cm beton rogar +ızgara+bağlantı (15 cm 

pvc boru+beton+asfalt)

Ø50 cm beton büz temini ve döşenmesi (hendek 

kazısı, taban kumu, tüm çevre grobetonlu)

Taşıma toprak / Doğal stabilize ile dolgu 

yapılması, sıkıştırılması

Beton parke (d=6 cm) kaldırım, 5+5cm kum, 

naylon, elekaltı stabilize, bordür (genişlik 2.4m)

İş Kalemin Adı

Beton parke (d=6 cm) taşı ile döşeme kaplaması, 

5+5 cm kum, naylon, ince kum ile kumlama+ 

parke arkası bprdür (genişlik 1.5m)

EK;  4.2
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        BEYARMUDU BELEDİYESİ
 

ANA CADDE KALDIRIM ALTYAPI YAĞMUR 
SUYU BETON DRENAJ KANALI II. ETAP 

PROJESİ İHALESİ (2018) 
 
Ek- 6 TABELA ÖRNEĞİ 

 

 
 

Not: Tabela Müteahhit Tarafından Yaptırılacaktır. 



BEYAR ANA CADDE KALDIRIM 
ALTYAPI YAĞMUR SUYU BETON 

DRENAJ KANALI II. ETAP 

İhale Komisyonu Tarafından 
Doldurulacaktır. 

 

Teklif Sıra No : ………………………………… 
Tarih                :………………………………….

 
 

İmza ve Mühür 

İHALE KATILIM BEYANNAMESİ 

 

1. İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

İhale Sıra No.  001/2018  İhalenin Kapanış Tarihi ve Saati  30.03.2018 / 16:15 

İşin Adı  Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap 

İhale Makamı  Beyarmudu Belediyesi

 

2. İHALE KATILIMCISI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Adı (Ünvanı)   

Vergi Sicil No.    Vergi Dairesi Şubesi   

S. Sigorta Sicil No.    İhtiyat Sandığı No.   

Yasal Adresi   

Telefon No.    Fax No.   

İnternet Adresi    e‐posta   

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili: 

Meslek Odasının Adı   

Kayıt Tarihi ve Yeri    Üye Kayıt No.   

 

3. TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİYE AİT BİLGİLER 

Adı Soyadı    Kimlik Kartı No.   

Makamı / Görevi   

İmza Sirküleri / İmza Beyanı ve Yetki Belgesinin bu Beyanname ile birlikte sunulması zorunludur. 

4. GEÇİCİ TEMİNAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Geçici Teminat Miktarı (Rakam ile)    Teminatın Süresi  45 GÜN 

Geçici Teminat Miktarı (Yazı ile)   

Teminatın Cinsi    Vadesi  30.03.2018 – 14.05.2018 

Banka Adı    Şubesi   

Geçici Teminata ilişkin belge ASLININ bu Beyanname ile birlikte sunulması zorunludur. 



5. SON 3 YILA AİT MALİ BİLGİLER 

AÇIKLAMA  2014  2015  2016 

Yıllık Gelirler Toplamı (CİRO)       

Yıllık Kar / Zarar Miktarı       

Bu bilgiler Kriter Tablosundaki Ekonomik ve Mali Durum Kriterlerinin değerlendirilmesi için 

kullanılacaktır. 

6. BU TÜZÜK ALTINDA VERİLMİŞ VE DEVAM EDEN İŞLERLE AİT BEYAN 

AÇIKLAMALAR  Toplam İş Sayısı 
Toplam İş Miktarı 
(Sözleşme Bedeli) 

İhale Kararı ile Bağlanan İşler ve Ek İşler     

Doğrudan Alım Yöntemi ile Bağlanan İşler ve Ek İşler     

ELDE OLAN TOPLAM İŞLER     

 

7. TAAHHÜT OLARAK SUNULAN BİLGİLER 

İhaleye ait tekliflerin açıldığı tarih itibarı ile; 
a) 22/1992  sayılı  İş  Yasası’nın  59’uncu  maddesinin  (4)’üncü  fıkrası  ve  63/2006  sayılı  Yabancıların 

Çalışma  İzinleri  Yasası’nın  7’inci  maddesinin  (3)’üncü  fıkrası  uyarınca  Çalışma  Dairesi  tarafından 

yasaklı ilan edilmediğimizi; 

b) Gelir  ve Vergi Dairesine ait  yükümlülüklerimizi  yerine  getirdiğimizi,  kesinleşmiş  ve ödeme süresi 

içerisinde ödenmeyen borcumuz bulunmadığını; 

c) Sosyal Sigortalar Dairesine ait yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi, kesinleşmiş ve ödeme süresi 

içerisinde ödenmeyen borcumuz bulunmadığını; 

d) İhtiyat Sandığı Dairesine ait yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi, kesinleşmiş ve ödeme süresi 

içerisinde ödenmeyen borcumuz bulunmadığını; 

e) Müteahhitler Birliği ile İnşaat Encümenine kayıtlı olduğumuzu ve İnşaat Encümeninden bu ihale için 

geçerli sınıf karnesine sahip olduğumuzu; 

f) Rekabet  Yasası  uyarınca  herhangi  bir  ödenmemiş  idari  para  cezası  borcumuzun  bulunmadığını 

beyan ve taahhüt ederiz. 

 

8. BEYAN VE İMZA 
Bu Beyannamede verilen bilgilerin  tam ve doğru olduğunu; şartnamelere göre  istenen bilgi ve tevsik 

edici belgelerin eksiksiz olarak teklif dosyasında sunulduğunu; taahhüt olarak verilen bilgilere ait tevsik 

edici belgelerin talep edildiği süre içerisinde teslim edileceğini; iş konusu şartname ve eklerini tamamen 

okuduğumu,  anladığımı  ve  aynen  kabul  ettiğimi;  şartnamelere  göre  idarenin  tercih  edeceği  tüm 

sistemleri temin ve tesis edeceğimi; bilgi ve deneyimimi idarenin lehine kullanacağımı; taahhütlerime 

sadakatsizlik sonucu değerlendirme dışında bırakılacağımın bilincinde olduğumu imza ve beyan ederim. 

 

 

YETKİLİNİN ADI – SOYADI:                                                                                       İMZASI: 

Tarih:  

 

 

Her çeşit tebligatın, bu beyannamenin 2’nci maddesinde vermiş olduğum  

Yasal Adresime / e‐posta adresime / Faks ile yapılmasını kabul ediyorum. 



GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 
 
 

Tarih: 
 

 

Sayı: 
 

 
 
 
 
Beyarmudu Belediyesi, 

Beyarmudu / Gazimağusa 

 
 

İdareniz tarafından, tarih ve  sayı    ile    ihalesi    yapılacak     olan 

  işine,  istekli  sıfatıyla  katılacak  olan 

  ’nın  bu  ihale  ile  ilgili  Yasa, Tüzük ve 

Şartname  hükümlerini  yerine  getirmek  üzere  vermek  zorunda  olduğu  geçici  teminat  tutarı      olan 

  TL  Bankamız     tarafından     garanti 

ettirildiğinden, ihalenin adı geçene kaldığı, usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi 

ve/veya sözleşme yapması istenildiği halde, kesin  teminat  vermediği  ve/veya sözleşme  yapmadığı ve 

ilgili Yasa ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm 

ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın, adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi 

bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve yasal sonuçları nazarı itibara 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 yasal faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza 

atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

Bu  mektup  tutarı  da  dahil  olmak  üzere  Şubemizce  verilmiş  ve  halen  geçerli  olan  geçici,  kesin       ve   

avans   teminat   mektupları toplamı  :  TL. 

Bu  teminat  mektubunun  süresi, gün olup, -  vade tarihleri 

süresince geçerlidir. Ancak, vade bitiş tarihi resmi tatil gününe rastlarsa, vade bitiş tarihi, tatil gününü  izleyen 

ilk iş günü olur. Vade bitiş tarihine  kadar  elimize  geçecek  şekilde  tarafınızdan  yazılı tazmin talebinde 

bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

 
 
 

Bankası 

Şubesi 

( Mühür ) 
 

Banka Yetkilisi / Yetkililerinin 
 

İmzası 

Adı – Soyadı 

Ünvanı 

:        

:        

:        



İSTEKLiLER TARAFINDAN TEKLiF ZARFI HAZIRLANIRKEN 
DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR 

 
İmza Sirküleri ve İmza Beyannamesi 
 
İmza Sirküleri; herhangi bir kuruluş veya ticari işletmeyi temsil eden şahsın, imza 
örneğini ve yetkisini gösteren noterlerce hazırlanmış resmi belgedir. Burada tasdik 
edilen sadece imza değil aynı zamanda temsil ve ilzamın içeriğidir. 
 
İmza Beyannamesi ise; imzaların hangi ticari işletme bünyesinde atılacaksa ticari 
işletme ile birlikte imzaların tasdikidir. 
 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren beyanname veya imza sirküleri: 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten belgeler (Şirket Tescil 
Belgeleri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

 
İstekliler tarafından burada dikkat edilmesi gereken husus, Teklifi imzalayan kişi veya 
kişilerin Şirket Tescil Belgelerinde belirtilen kişi veya kişiler olması ve buna ilişkin imza 
sirkülerinin eklemesi; 
 
veya; şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, yetki verdiği kişi veya kişilerin teklif 
mektubunu imzalaması gerekmektedir. Bu durumda yetki veren kişi veya kişilerin imza 
sirküleri, yetki verilen kişinin de yetki beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. 
 
Belge asılları veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri ile aslı                
Beyarmudu Belediyesi yetkililerine gösterilmek suretiyle yetkililerce onaylanmış 
belgeler geçerlidir. 
 
SÖZKONUSU BELGELERiN, EK'TE ÖRNEĞİ VERİLEN BELGELERE UYGUN 
OLARAK HAZIRLANMASI VE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. 
 
 
EKLER: 
 

1. İmza Beyannamesi Örneği,  
2. İmza Sirküleri Örneği,  
3. Yetki Beyannamesi Örneği. 



İMZA BEYANNAMESİ 
 
[ Kendi adıma/varsa ticari ünvan adına ] ; Resmi kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel 
kişiler ve bankalarla yapacağım her türlü işlemlerde, aşağıda örnekleri bulunan imzamı 
kullanacağımı, imzamın beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder, 
onaylanmasını talep ederim. 
 

ADI SOYADI : …………………………………………………………………………….

KİMLİK KARTI NO. : …………………………………………………………………………….

YASAL ADRESİ : …………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………….
 
... [ KKNO ] ... no'lu kimlik kartı hamili ..... [ ADI SOYADI ] ..... 'a ait imza örnekleri: 
 
 
 
 
 
 

.............................. .............................. ..............................  
İmza 1 İmza 2 İmza 3 

 
____________________________ 
 
Bu onayla, işlem altındaki imzaların ....[ KKNO ].... no’lu Kimlik Kartı hamili ......[ ADI 
SOYADI ]......... adlı kişiye ait olduğunu, yukarıda gösterilen adreste ikamet ettiğini ve 
......[ TARİH ]...... tarihinde huzurumda imzalandığını onaylarım. 
 
 
 
 
 
 

NOTER 
imza ve mühür 



İMZA SİRKÜLERİ 
 
ŞİRKET ADI/ÜNVANI : ……………………………………………………………………. 
 
YASAL ADRESİ : ……………………………………………………………………. 
 
VERGİ SİCİL NO. : ……………………………………………………………………. 
 
YETKİLİLER : (1) ………………………………………………………………... 
 

(2) ………………………………………………………………... 
 
YETKİNİN SÜRESİ : ……………………………………………………………………. 
 
[ TARİH ] tarih ve [ SAYI ] sayılı karar ile kurulan MŞ [ NO ] Sicil no'lu[ ŞİRKETİN ADI ] 
Şirketinin kuruluş tüzüğü [ MADDE NO ] maddesi uyarınca, Şirketi resmi ve özel daireler, 
belediyeler, bankalar, gerçek ve tüzel kişilikler nezdinde temsil ve ilzam etmeye, kamu ve 
özel sektör ile diğer makamlar nezdinde açılmış ihalelere kapalı zarf usulü ile iştirak 
etmeye, pay sürmeye, eksiltmeye, artırmaya, teminatlar yatırmaya ve geri almaya, 
istihkakları tahsile, ihalesi şirket üzerine kalan işlerin sözleşme ve eklerini imzalamaya, 
devir ve temlike, şirket ana sözleşmesinde belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya, bu 
işlemlerin ifası için vekaletler vermeye ...[ TARİH ]... tarihine kadar …..      [ MAKAMI ]... 
sıfatı ile ...[ ADI SOYADI ]...ve...[ MAKAMI ]...sıfatı ile...[ADI SOYADI ]... 
[münferiden/müştereken] yetkili kılınmıştır. 
 

(1) ... [ KKNO ] ... no'lu kimlik kartı hamili ... [ ADI SOYADI ] ... 'a ait imza örnekleri: 
 

 

.............................. .............................. ..............................  
İmza 1 İmza 2 İmza 3 

 
(2) (2) …[ KKNO ]... no'lu kimlik kartı hamili ... [ ADI SOYADI ] ... 'a ait imza örnekleri: 
 

 

..............................               .............................. ..............................  
İmza 1 İmza 2 İmza 3  

____________________________    

Bu onayla, işlem altındaki imzaların ...[ KKNO ]… no'lu kimlik kartı hamili ...... [ ADI
SOYADI ]... adlı kişi ile …[ KKNO ]… no'lu kimlik kartı hamili ...[ ADI SOYADI ]... adlı
kişiye ait olduğunu ve ...[ TARİH ]... tarihinde huzurumda imzalandığını onaylarım.  
 
 
 
 

NOTER 
imza ve mühür 



[ Şirket Adı ] 
YETKİ BEYANNAMESİ 

 
Şirket Direktörleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Kamu ve özel 
sektör ile diğer makamlar nezdinde açılmış ihalelere kapalı zarf usulü ile iştirak etmeye, 
pay sürmeye, eksiltmeye, artırmaya, teminatlar yatırmaya ve geri almaya, istihkakları 
tahsile, ihalesi şirket üzerine kalan işlerin sözleşme ve eklerini imzalamaya, devir ve 
temlike [ TARİH ] tarihine kadar [ MAKAMI ] sıfatı ile [ ADI SOYADI ] şirket ünvanı altına 
atacağı münferit imzası ile yetkili olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

 

İMZA BEYANI 
.. [ KKNO ] .. no'lu kimlik kartı hamili ... [ ADI SOYADI ] ... ... [ MAKAMI ] ..... Sıfatı  
ile ... [ ŞİRKET ADI ] ... Şirketini Yetkili marifetiyle temsil ettirdiğim takdirde aşağıda 
örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. 
 
 
 
 

.............................. .............................. ..............................  
İmza 1 İmza 2 İmza 3 

 
 

 

  YETKİYİ VEREN 

(1) (2) (3) 

İmza .......................... İmza ..........................        İmza .......................... 

İsim .......................... İsim ..........................         İsim ..........................  
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ADI SOYADIMAKAM

HARİTA MÜHENDİSİ

İMZA

ÜNVANI İMZA TARİH

TARİH

BÖLGE

ÜNVANI

İLÇE

K.KES.NO

ÖLÇEK (PLAN): 1/1000

DOSYA NO

PAFTA NO

ÖLÇEK(PROFİL): -

TOP.PAF.NO

2. ETAP PROJELERİ

AHMET KORUOĞLU HARİTA LTD.

email:akharitaltd@gmail.com

TEL: (0533) 850 05  01-02-03-04

Kemer Sokak No:21 / Yaslıhan Apt. D:4

KIZILBAŞ / LEFKOŞA

YUSUF KARADERİ
PROJE TASARIMI

1 2

GÖREV

A.K.HaritaLtd.

BEYARMUDU BELEDİYESİ

KELDIRIM VE YAĞMURSUYU 

DRENAJ PROJESİ

GAZİMAĞUSA

BEYARMUDU
KÖY MERKEZİ

GAZİMAĞUSA

FUTBOL
SAHASI

GUZERGAH  NO:2
PROJE SONU

KM=0+105.18

1 / 1,000

N

N

KALDIRIM GENİŞLİĞİ 1,5 m UZUNLUK  810 m

KALDIRIM GENİŞLİĞİ 2,5 m UZUNLUK  590 m

KALDIRIM YAPILACAK GÜZERGAHLAR
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ADI SOYADIADI SOYADI

ADI SOYADIMAKAM

HARİTA MÜHENDİSİ

İMZA

ÜNVANI İMZA TARİH

TARİH

BÖLGE

ÜNVANI

İLÇE

K.KES.NO

ÖLÇEK (PLAN): -

DOSYA NO

PAFTA NO

ÖLÇEK(PROFİL): 1/1.000

TOP.PAF.NO

AHMET KORUOĞLU HARİTA LTD.

email:akharitaltd@gmail.com

TEL: (0533) 850 05  01-02-03-04

Kemer Sokak No:21 / Yaslıhan Apt. D:4

KIZILBAŞ / LEFKOŞA

YUSUF KARADERİ
PROJE TASARIMI
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A.K.HaritaLtd.
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2. ETAP PROJELERİ
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