
 
 

İHALE İLANI 
T.C. 

DERİNKUYU KAYMAKAMLIĞI 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

Derinkuyu İlçesi Aziz Theodoros Trion Üzümlü Kilisesinin Restorasyon Uygulama Yapım İşi ihalesi 
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile ihale 
edilecektir.  

  
1-İdarenin  

a) adresi :Derinkuyu  Hükümet Konağı Kat:3 Derinkuyu/NEVŞEHİR  
b) telefon ve faks numarası : (0.384)-3813005    Faks:0384 3813187 

2-İhale konusu yapım işinin  
a) niteliği, türü ve miktarı : Aziz Theodoros Trion Üzümlü Kilisesinin Restorasyon 

Uygulama Yapım İşi 
b) Yapılacağı yerler : Derinkuyu   
c) İşe başlama ve bitirme tarihi :Sözleşme imzalanıp, beş gün içerisinde işyeri teslimi yapılarak 

işe başlanır   iş bitirme süresi 250 gündür.   
3-İhalenin  

a) yapılacağı yer :Derinkuyu Kaymakamlığı toplantı salonu, Hükümet Konağı 
Kat:3. Derinkuyu /NEVŞEHİR 

b) tarihi ve saati 15.03.2022     günü  Saat : 14,30  
 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 
gerekir: 
   
        a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
          1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
       b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                   
       c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat 
mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 
makbuzlar.  
       ç) 4.2 ve 4.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.  
       d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
       e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi. 
       f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin 
tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler. 
       g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel 
kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir 
yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge. 
       h) Bu bent boş bırakılmıştır. 



İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar 
olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 
   
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
 
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1-İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden 
sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce 
yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt 
edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin 
yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil 
kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. 

 
4.3.2- Bu madde boş bırakılmıştır. 
 
4.3.3-  

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi / Mimar En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Tekniker Restorasyon Teknikeri En Az 5 Yıl Deneyimli 

 
 
4.3.4- Bu madde boş bırakılmıştır. 
 

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yapım 
işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan, B-I.Grup Bina İşleri yapım işleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 

4.4.1 Mezuniyet belgeleri/ diplomaları Mimar 

 
4.5. Belgelerin sunuluş şekli  
 
4.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan 
hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının 
aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı 
suretleri de kabul edilecektir.   
 
4.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya 
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh 
taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 
 
4.5.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı 
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 
 



4.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler 
dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından 
düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: 

4.5.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla 
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

4.5.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde 
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” 
taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik 
işleminden muaftır. 

4.5.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya 
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu 
ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

4.5.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya 
sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün 
veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin 
düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 
tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler 
ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tarafından tasdik edilmelidir.  

4.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

4.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. 

4.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler: 

 4.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu 
tercümelerin tasdik işlemi: 

4.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu 
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

4.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde 
düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter 
tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik 
işleminden muaftır. 

4.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu 
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

4.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa 
belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

4.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve 
tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu 
tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki 
mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla 
belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tarafından tasdik edilmelidir.  

4.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya 
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde 
belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  



4.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin 
tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil 
tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya 
damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tarafından tasdik edilmelidir.  

4.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından 
yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. 

4.5.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: 

4.5.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen 
belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması 
gerekir. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 / DERİNKUYU    adresinden  
temin edilebilir 
8. Teklifler, 15.03.2022 Salı  günü  saat 14,30  a kadar Derinkuyu  Köylere Hizmet Götürme Birliği  
Başkanlığı adresine elden teslim edebilir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
9. İstekliler tekliflerini,  teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle teklif edilen birim fiyatların sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda   geçici 
teminat  mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile Ziraat Bankası 
Derinkuyu  şubesindeki TR20 0001 0006 5929 7858 5350 01. banka hesabımıza nakit olarak yatırılacaktır.
Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden itibaren an az (90) takvim günü olmalıdır 
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12.Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. 

13. Birlik ihale yönetmeliği gereğince Açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

14 .Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı ihale kanunlarına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet götürme İhale yönetmelik hükümlerine tabi olup, idare 
ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  
 
 
  
 
 
 

 
                                                                                         Muhammed YILMAZ 
                                                                                                Kaymakam  
                                                                                             Birlik Başkanı 


