
ÖZET – İHALEYE KATILIM ŞARTLARI 

1. İhaleye Katılma Şartları 

1.1. Bu ihaleye, yerli istekliler (gerçek kişiler, tüzel kişiler, iş ortaklıkları) katılabilir. 
Konsorsiyumlar bu ihaleye katılamaz. 

1.2. İş ortaklığı beyannamesinde ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan kişilerin 
taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları 
belirtilecektir.  

1.3. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalı ve ortak sayısı 2 (iki)’ den 
fazla olmamalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık beyannamesinde ve ortaklık 
sözleşmesinde gösterilir.  

1.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı, sözleşme imzalanmadan önce 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verecektir. 

2. Yeterlik kriterleri ve yeterliğe esas teklif dosyasında bulunması gereken belgeler 

2.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.  

a) Bildirim için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik 
posta adresi  

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası 
belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti 

c) 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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri 

d) Bu şartnamenin 11. maddesinin (c) ve (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına 
ilişkin belgeleri teklif dosyalarında sunmaları gerekir. 

e) Bu şartnamenin 11. maddesinin (a), (b), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olmadığına ilişkin taahhütname  

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi 
ile noter tasdikli imza beyannamesi 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi  
h) İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname  

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her 
bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

2.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

2.2.1. İstekliler başka bir teklif dosyasıyla müracaat edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçek 
kişi, tüzel kişi ya da iş ortaklığının sahip ve hissedarları başka bir teklif dosyasındaki 
tüzel kişilik veya iş ortaklığının hissedarı olmayacaktır. Teklif dosyalarında, aksine 



bir durum tespit edilmesi halinde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu 
istekliler ihaleyi kazanmış veya sözleşmeyi imzalamış olsalar dahi tespit edilmesi 
halinde ihaleleri iptal veya sözleşmeleri feshedilip teminatları irat kaydedilecektir.  

İstekliler yukarıda belirtilen durumlarda olmadıklarını taahhüt edeceklerdir. İş 
ortaklıklarında bu taahhütname ortakların her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.  

2.2.2. Bilanço 

İsteklilerce, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun veya gerekli görülen 
bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur. 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) içinde 
borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli 
borçlar) en az 0,75 (%75) olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen 
varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren özkaynak oranının 
(özkaynaklar / toplam aktif) en az 0,15 (%15) olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının 0,50 (%50)’ten küçük olması, 

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç (3) kriter birlikte aranır. 

Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden 
asgari değerlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve serbest 
muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylanmış olması 
gerekir. 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler 
yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik 
edebilirler.  

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi 
ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. 

2.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler 

İsteklilerce ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç (3) yıla ait, isteklinin toplam cirosunu 
gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen 
kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş 
faturaların verilmesi zorunludur.  

Bu belgelerin son 3 yıl ortalama değeri; EK-1’deki ihale bölgelerine ait toplam sözleşme 
bedellerinin %7’sinden az olamaz.  

Sunulan belgeler itibariyle yeterlik şartının sağlanmaması halinde ise, son altı (6) yıla kadarki 
belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari 
değerlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Sunulan gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylanmış olması 
gerekir. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 



yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; faturalar ya da bu faturaların yeminli mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.  

İstekli, herhangi bir ihale bölgesi için yukarıdaki iş hacmine ilişkin asgari yeterlik kriterini 
sağlaması durumunda, bu bölge ve bu bölgeden daha düşük sözleşme bedelli tüm bölgelere 
teklif verebilecektir. 

İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerde; yukarıdaki iş hacmine ilişkin asgari yeterlik kriterinin, 
her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İş ortaklığı 
ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve 
diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden 
itibaren (bir sonraki ayda yayınlanan haziran ayı endeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003-100) NACE Rev.2 Tablosunun “Yİ-
ÜFE” sütunundaki (Yurt İçi ÜFE Genel) endeks üzerinden, ihalenin ilk ilan tarihi (ihalenin ilk ilan 
tarihinin içinde bulunduğu ay yayınlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır) itibariyle 
güncellenir.  

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, 
fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003-100) NACE Rev.2 Tablosunun “Yİ-ÜFE” 
sütunundaki (Yurt İçi ÜFE Genel) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki 
aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.  

2.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken şartlar: 

2.3.1. İsteklinin teklif dosyası kapsamında, EK-1’de belirtilen işler için ihale tarihinde 
geçerliliği devam eden (ISO 9001)  kalite belgesinin aslını veya noter tasdikli 
suretini ibraz etmesi gerekir.  

2.3.1.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer 
alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu 
kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş 
olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.      

2.3.1.2. İsteklinin teklif dosyası kapsamında; TS/OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardı Belgesini EK-1 tabloda belirtilen iş/işlerden uhdesinde kalması 
halinde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay içerisinde temin edeceğine 
ilişkin taahhütname vermesi gerekir.  

İş Ortaklıklarında, bu belgelerin ortakların biri tarafından karşılanması 
yeterlidir.  

 



2.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve anahtar teknik personel durumuna ilişkin 
belgeler 

2.3.2.1. Aşağıda Tablo-1’de belirtilen personel, anahtar teknik personel olarak 
istenmektedir: 

İstekliler, Tablo-1’de belirtilen anahtar teknik personeli teklif dosyalarının son 
teslim tarihinden önce bünyesinde bulundurduğunu belgeleyecek ve sözleşme 
süresince bünyesinde bulunduracağını taahhüt edecektir. 

Anahtar teknik personele ilişkin deneyim süresi, diplomaları veya geçici mezuniyet 
belgeleri ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, ilgili adına prim 
ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı 
belgeler ile tevsik edilir. 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited 
şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim 
kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas aza veya murahhas müdürleri ve 
genel müdür ortaklarından, iş ortaklığında ise, gerçek veya tüzel kişi ortaklardan 
yukarıda sayılan unvanları taşıyan ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına 
dair belge aranmaz. 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortağa ait anahtar 
teknik personelin tamamı değerlendirilir. 

İŞ 
YÜKLENİCİDEKİ 
POZİSYONU 

MESLEKİ ÜNVANI ADET 

SEKTÖREL 
DENEYİM 
SÜRESİ 
(ASGARİ) 

YAPIM & 
BAKIM 

Proje Müdürü 
Elektrik, Elektronik, Haberleşme, 
İnşaat Müh 

1 5 yıl 

Şantiye Şefi Elektrik, Elektronik, Haberleşme, 
İnşaat Müh, 

3 3 yıl 

MOBİL Proje Müdürü Elektrik, Elektronik, Haberleşme 1 5 yıl 

Tablo-1 

 

2.3.3. İş deneyim belgesi 

İsteklinin, ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında, kamu 
veya özel sektörde yapmış olduğu ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği 
veya % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği telekomünikasyon sektörü (bakır iletkenli 
kablo ve yeraltı tesisi işleri, bakım onarım ve arıza ıslah işleri, F/O kablo tesisi, kablo tv tesisi, 
mobil haberleşme altyapı tesisi ve bakım onarımı işleri, telekomünikasyon sektöründe teçhizat 



tedariki ve montaj işleri (santral, transmisyon, data, erişim), FTTx ve benzeri) işleri ve/veya 
enerji sektöründen altyapı işleri (elektrik, doğalgaz) ile ilgili tek sözleşmeye dayalı deneyimini 
gösteren belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi gerekir. 

İsteklinin, EK-1’deki ihale bölgelerine ait sözleşme bedellerinin % 20 (yüzde yirmi)’sini 
karşılayacak şekilde iş deneyim belgesini ibraz etmesi zorunludur.  

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 (yüzde seksen)’ini, 
diğer ortağın en az %20 (yüzde yirmi)’sini sağlaması gerekir. 

İstekli, herhangi bir ihale bölgesi için yukarıdaki iş deneyim belgesine ilişkin asgari yeterlik 
kriterini sağlaması durumunda, bu bölge ve bu bölgeden daha düşük sözleşme bedelli tüm 
bölgelere teklif verebilecektir. 

Denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları 1/5 oranında, gerçek 
şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı 1/5 oranında, 
yurtdışından alınan iş deneyim belgesi tutarı ise 1/2 oranında dikkate alınır.  

İş denetleme veya iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek kişiler dışındaki istekliler 
tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye 
girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, teminat süresince (kesin 
kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece 
birinde kullanılabilir. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir 
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

İş ortaklığı adına düzenlenen iş deneyim belgesinin tutarı, pilot ortağın ve diğer ortağın iş 
ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. 

Türk Telekom’a taahhüt edilerek yapılmış işlerle ilgili olarak; 

-Tek sözleşme kapsamındaki Bölge / Telekom Müdürlüklerinden ayrı ayrı alınmış iş deneyim 
belgeleri ibraz edilebilecektir. Tek sözleşmeye dayalı olarak birden fazla ilden alınmış belgelere 
ait belge tutarlarının toplamı dikkate alınır. 

-Teklif dosyası son başvuru tarihine kadar iş deneyim belgelerini alamayan alt yükleniciler ise; 
tek sözleşmeye dayalı bir veya birden fazla ilde yapmış oldukları işler için, ihale konusu işle ilgili 
olarak kesilen faturaların aslı veya noter tasdikli suretleri ile çalıştırdıkları personelin vergi ve 



sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ilgili Bölge Müdürlüklerine ibraz etmeleri 
suretiyle alacakları iş deneyim belgelerini verebileceklerdir. 

2.3.4. İş deneyim tutarının güncellenmesi  

İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir: 

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan 
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan 
bir önceki yılın Aralık ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-
Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003-100) NACE Rev.2 Tablosunun “Yİ-ÜFE” sütunundaki (Yurt 
İçi ÜFE Genel) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait 
endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 

b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden 
sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir 
önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve 
Gruplar (2003-100) NACE Rev.2 Tablosunun “Yİ-ÜFE” sütunundaki (Yurt İçi ÜFE Genel) 
endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması 
suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 

2.3.5. İsteklinin alabileceği iş sayısına ilişkin kriterler 

İstekliler, EK-1 tabloda yer alan her bir gruptaki (A, B, C) her bir ihale bölgesi için teklif 
verebilecek olup, en fazla 2 (iki) ihale bölgesi bazında iş alabilecektir. Bir firma A 
grubundaki ihale bölgesi bazındaki işlerden en fazla 1 (bir) adet alabilecektir. Bir firma B 
grubundaki ihale bölgesi bazındaki işlerden en fazla 1 (bir) adet alabilecektir. A 
grubundaki ihale bölgesi bazındaki işlerden birini alan firma B grubundaki ihale bölgesi 
bazındaki işlerden alamayacaktır. A ve B grubundaki işlerden birini alan Firma, C 
grubundaki işlerden birini alabilecektir. A ve B gruplarından hiçbir iş almayan firma, C 
grubundan 2 iş alabilecektir.   

3. Teklife Dahil Olan Masraflar 

3.1. Sözleşmeye ilişkin damga vergisi ile ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, 
harç ve benzeri giderler ile her türlü sigorta giderlerinin tamamı teklife dahil 
edilecektir. 

3.2. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi 
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Telekom tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 

4. Geçici Teminat 

4.1. İsteklilerden, EK-1 listede yer alan teklif verdiği bölgeye ait toplam sözleşme bedelinin 
% 3 (yüzde üç)’ü oranında Ek-7’ye uygun olarak geçici teminat alınır. Ancak isteklinin 
birden fazla bölgeye teklif vermesi halinde, teklif verdiği bölgelerden toplam sözleşme 
bedeli en yüksek 2 bölgeye karşılık gelen teminat tutarlarının toplamı kadar geçici 



teminat vermesi yeterli olacaktır. Bu oranın altında geçici teminat verilmesi 
durumunda isteklinin teklif zarfı açılmaz ve teklifi değerlendirme dışı bırakılır.   

4.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektupları en az 120 gün süreli olacaktır. 

4.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında geçici teminat 
verebilecekleri gibi ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı 
tarafından geçici teminat verilebilir. Ancak geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken 
durumlarda, iş ortaklığını oluşturan ortaklar tekliften müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduklarından tüm geçici teminatlar gelir kaydedilir. 

 


