
KFW-WB4-YAPIM-21 ZEYİLNAME NO: 01 

1 
 

 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İSTANBUL VALİĞİ 
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 

 (İPKB) 
 

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) 
 

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE 
(KFW-WB4-YAPIM-21) 

 
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 

ZEYİLNAME NO:01 
 

I. GİRİŞ: 
 

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca 
tekliflerinin içine dahil edeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname, 
 

1. İdare (İşveren)’den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal 
dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, 

 
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek 

 
amacıyla gönderilmektedir. 
 
Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her 
bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi 
gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. 
Teklif sahipleri Zeyilname No:01’de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından 
kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir. 
 
Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer 
kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile 
değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de 
yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir. 
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II. DEĞİŞİKLİKLER 
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Dokümanı 
İlgili Madde 

ve/veya 
doküman  

İhale Dokümanındaki 
İlk Hali 

(Orjinal Madde) 
Değişik Hali 

01 2-3 

İhale 
Dokümanları    
Cilt 1-2 

 
İhaleye Davet 
Madde 3 

Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri 
bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-
2016), Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
onaylı hakediş belgeleri ile tevsik 
edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat 
cirosunun, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak 
sureti ile 2017

 

 yılına çevrilmiş 
tutarlarının aritmetik ortalamasının en 
az 25.000.000 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin 
yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya 
devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği son 3 yılın 
inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı 
düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin 3 yıllık 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 
ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında 
bulunan işleri özel ortaklık olarak 
aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 
sözleşme bedeli ile çarpımından 
bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan 
değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması 
yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz.  

Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri 
bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-
2016), Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
onaylı hakediş belgeleri ile tevsik 
edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat 
cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
karne katsayıları kullanılmak sureti ile 
2017 yılına çevrilmiş tutarlarının 
aritmetik ortalamasının en az 25.000.000 
TL olması gerekmektedir (2017 yılında 
gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 
2016 yılı cirosuna eklenecektir). Teklif 
Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya 
devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği son 3 yılın 
inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı 
düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin 3 yıllık 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 
ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında 
bulunan işleri özel ortaklık olarak 
aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 
sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan 
rakam toplam ciro rakamından düşülür. 
Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 
yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 
istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz.  

02 77-78 

İhale 
Dokümanları    
Cilt 1-2 
 
Teklif Bilgileri 
Madde (4.5a) 

Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri 
bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-
2016), Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
onaylı hakediş belgeleri ile tevsik 
edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat 
cirosunun,  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak 
sureti ile 2017

Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri 
bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-
2016), Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
onaylı hakediş belgeleri ile tevsik 
edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat 
cirosunun,  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak 
sureti ile  yılına çevrilmiş 

tutarlarının aritmetik ortalamasının en 
az 25.000.000 TL olması 
gerekmektedir.(2014, 2015, 2016 yılları 
için Vergi dairesine sunulan Kurumlar 
veya Gelir Vergisi beyannamelerinin 
vergi dairesi veya Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı kopyaları, ve 

2017 yılına çevrilmiş 
tutarlarının aritmetik ortalamasının en 
az 25.000.000 TL olması 
gerekmektedir. (2017 yılında 
gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 
2016 yılı cirosuna eklenecektir). 
(2014, 2015, 2016 yılları için Vergi 
dairesine sunulan Kurumlar veya Gelir 
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tüm yıllar için bu tabloların temelini 
teşkil eden Yeminli Mali Müşavir 
onaylı hakediş kapaklarının ve ilgili 
faturaların suretleri, ayrıca biten işler 
için  işverenlerden alınmış iş bitirme 
belgeleri gerekmektedir. İdare ihale 
değerlendirme safhasında gerek 
görülmesi durumunda bu belgelerin 
asıllarını isteyecektir). Teklif 
Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya 
devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği son 3 yılın 
inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve / veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı 
düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin 3 yıllık 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 
ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında 
bulunan işleri özel ortaklık olarak 
aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 
sözleşme bedeli ile çarpımından 
bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan 
değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması 
yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. 
 
(Ortak girişim içinde yer alıp aynı zamanda 
ortak girişime alt-taşeron olarak iş yapan 
firmaların aynı iş için ciroları hesaplanırken 
sadece ortak girişimin iaderelere kestiği 
faturalardaki ortaklık payı dikkate alınacak 
olup ortak girişime kesilen faturalar dikkate 
alınmayacaktır.) 
 

Vergisi beyannamelerinin vergi dairesi 
veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
onaylı kopyaları, ve tüm yıllar için bu 
tabloların temelini teşkil eden Yeminli 
Mali Müşavir onaylı hakediş 
kapaklarının ve ilgili faturaların 
suretleri, ayrıca biten işler için 
 işverenlerden alınmış iş bitirme 
belgeleri gerekmektedir. (İdare ihale 
değerlendirme safhasında gerek 
görülmesi durumunda bu belgelerin 
asıllarını isteyecektir). Teklif Sahibinin 
yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya 
devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği son 3 yılın 
inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve / veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı 
düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin 3 yıllık 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 
ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında 
bulunan işleri özel ortaklık olarak 
aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 
sözleşme bedeli ile çarpımından 
bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan 
değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması 
yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. 
 
(Ortak girişim içinde yer alıp aynı zamanda 
ortak girişime alt-taşeron olarak iş yapan 
firmaların aynı iş için ciroları hesaplanırken 
sadece ortak girişimin iaderelere kestiği 
faturalardaki ortaklık payı dikkate alınacak 
olup ortak girişime kesilen faturalar dikkate 
alınmayacaktır.) 

 
 
 


