44-a) 3. sırada teklif veren Tepe Tem. ĠnĢ. Tur. Tic. Ltd. ġti. – Kompedan Tem. Tic. Ltd.
ġti. ĠĢ Ortaklığının ĠĢ Deneyimini Gösteren Belgeleri incelenir.


TEPE TEM.ĠNġ.TUR.TĠC.LTD.ġTĠ.;
Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ
(YÜKLENĠCĠ)

Sayı :548

Tarih: 30/01/2006

1

İdarenin adı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

2

İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası

Bina ve çevresinin malzemeli temizlik hizmet alımı işi
2006/589625

3

İşin tanımı

01/01/2006-30/04/2006 tarihleri arası malzemeli temizlik
hizmet alımı

4

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

GÜR Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

5

TC Kimlik Numarası

[Yüklenicinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde
yazılacaktır.]

6

Vergi Kimlik Numarası

8758693555

Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık
oranları/Yüklenici konsorsiyum ise ortaklar ve bu
ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların
tutarı

[İş ortaklığının her bir ortağının adı ve soyadı/ticaret
unvanı ile iş ortaklığındaki hisse oranı belirtilecektir. Bu
düzenleme her ortak için ayrı bir satırda yapılacaktır.]

Sözleşme tarihi

29/12/2006

İlk Sözleşme bedeli

416.127,50.-TL

Gerçekleştirilen iş tutarı

361.850,00.-TL

9

Toplam sözleşme tutarı

361.850,00.-TL

10

Kabul tarihi

30/04/2006

7

8

[Konsorsiyumun her bir ortağının adı ve soyadı/ticaret
unvanı ve geçekleştirilen iş kısmı ve tutarı belirtilecektir.
Bu düzenleme her bir ortak için ayrı satırda yapılacaktır.]

Sözleşme devredilmiş ise
Sözleşme devir tarihi
11

Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı
Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş
tutarı ve oranı

12

BELGE TUTARI

361.850,00.-TL

AÇIKLAMA: [ %15 oranında iş eksilişi yapılmıştır. (416.127,50 - 361.850,00 / 361.850,00 * 100=%15 iş eksilişi)]
ASLI İDARE TARAFINDAN GÖRÜLMÜŞTÜR Kaşe-İmza
Hasan KARAGÖZ
Müdür
İmza ve Mühür
*İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.

ORTAKLIK DURUM BELGESĠ
1. Belge Düzenleme Tarihi

: 01/10/2011

2. BaĢvuru sahibi Ģirketin;
2.1. Ticaret Unvanı

: Tepe Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi

2.2. Ticaret Sicil No

: 25487623

3. ĠĢ deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa iliĢkin bilgiler
Ortağın Adı ve Soyadı veya
Ticaret Unvanı

Ali GÜR

Ortaklık Tipi

Ortaklık Hisse oranı

Gerçek kişi

%75

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve
soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Tepe
Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin kesintisiz olarak % 50’ den fazla hissesine
sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.
Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi
durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz.

Naci ÇİFTÇİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kaşe-İmza
TURMOB KAŞESİ
………………………………..
AÇIKLAMA
1

Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.
2

Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.

TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ. – KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ. Ġġ
ORTAKLIĞINDAN TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ.’NĠN sunmuĢ olduğu ĠĢ
Bitirme Belgesinin Ġncelenmesinde;
1) Belgenin asıl, noterce “aslına uygundur” onaylanmış örneği veya “aslı idarece
görülmüştür” kaşesinin olup olmadığı (Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar
ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta
görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.),
2) Belge düzenleme tarih ve sayısı, (Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden
sonra düzenlenmesi zorunludur.)
3) İş bitirme belgesini düzenleyen idarenin adı,
4) İşin adı, varsa ihale kayıt numarası (İhale konusu iş veya benzer iş),
5) İşin tanımı (İhale konusu iş veya benzer iş),
6) Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı,
7) T.C.Kimlik numarası veya Vergi Kimlik Numarası,
8) Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları/Yüklenici konsorsiyum ise
ortaklar ve bu ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların tutarı (İş deneyim
belgesinde iş ortaklığı var ise belge tutarının hisse oranı doğrultusunda hesaplanması),
9) Sözleşme tarihi,
10) İlk sözleşme bedeli,
11) Gerçekleştirilen iş tutarı,
12) Toplam sözleşme tutarı,
13) Kabul Tarihi (Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren
tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
hizmet alımı)
SözleĢme devredilmiĢ ise;
14) Sözleşme devir tarihi,
15) Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı,
16) Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı,
17) Belge Tutarı (Teklif edilen bedelin idari şartnamenin 7.5.1.maddesinde belirtilen
%... oranından az olmamak üzere belge tutarı kontrol edilir. İş ortaklığında pilot ortağın
istenen asgari iş bitirme tutarının %70’ini (Teklif edilen bedel x %... x %70), diğer ortak veya
ortakların %30’unu (Teklif edilen bedel x %... x %30) karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.
Diğer ortak veya ortakların iş bitirme tutarı teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz. İş
bitirme belgesinde yüklenicinin ortağı var ise iş bitirme belgesi hisse oranına göre
değerlendirilir. İstekli tarafından sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş
bitirme belgesi sunulmuş ise serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmiş
Ortaklık Durum Belgesi sunulması ve istekli firmanın ticaret sicil gazetesinde iş bitirme
belgesi sunduğu ortağın sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip olması gerekmektedir.
Belge tutarı yeterli değil ise güncelleme yapılır ve idari şartnamede istenen oranı karşılayıp
karşılamadığı kontrol edilir. Güncelleme sonucunda istekli firmanın iş bitirme belgesinde
istenen asgari iş bitirme tutarını karşılamadığı anlaşılıyor ise başka bir tek sözleşmeye ilişkin
iş bitirme belgesi ya da gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili
olmayanlara yapılan işler için sözleşme, fatura, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek
olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik
Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler sunup
sunmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgeleri sunmadığı tespit ediliyor ise idari şartnamede
istenen iş deneyim tutarını karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır. İş deneyim
belgesinde iş ortaklığı var ise belge tutarı hisse oranı doğrultusunda hesaplanır.),
18) Açıklama (İş artışı, iş eksilişi vs. hususlar),
19) İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan,
imza ve mühür yönlerinden kontrol edilir.

20) Tekliflerin değerlendirilmesinde mevzuatta yer alan hükümlerin dikkate
alınması gerekmekte, ancak belgelerin incelenmesinde tereddüt hasıl olması ve
mevzuatta açık bir hüküm bulunmaması halinde emsal Kamu Ġhale Kurul Kararları
dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.
TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ. – KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ. Ġġ
ORTAKLIĞININ sunmuĢ olduğu Ortaklık Durum Belgesinin Ġncelenmesinde;
1) Belgenin asıl, noterce “aslına uygundur” onaylanmış örneği veya “aslı idarece
görülmüştür” kaşesinin olup olmadığı (Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar
ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta
görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.),
2) Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı,
3) Ticaret sicil numarası,
4) İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağın adı, soyadı veya ticaret unvanı,
5) Ortaklık Tipi,
6) Ortaklık hisse oranı,
7) Ortağın, ihaleye katılan istekli firmanın belgenin düzenleme tarihinden önceki bir
yıl boyunca kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip olup olmadığının ticaret sicil
gazetesinden kontrolü,
8) Ortaklık Durum Belgesinin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olduğunun kontrolü,
9) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin onayı (imzası), adı
soyadı, kaşesi, TURMOB kaşesi yönlerinden kontrol edilir.
Yapılan inceleme sonucunda;
a) ĠĢ bitirme belgesinde yer alan yüklenici firma adı ve vergi kimlik numarasının ihaleye
ĠĢ Ortaklığı olarak katılan Tepe Tem.ĠnĢ.Tur.Tic.Ltd.ġti.’ne ait olmadığı görülmüĢtür.
Ġhalenin 2006 yılında olması sebebiyle Kamu Satınalma Platformundan (KSP) yapılan
2006/589625 ihale kayıt numarasının teyidi neticesinde sözleĢme tarihinin 30/12/2005
tarihli olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak iĢ deneyim belgesinde belge düzenleme tarihinin
30/01/2006, sözleĢme tarihinin 29/12/2006, kabul tarihinin 30/04/2006 olduğu, iĢin
tanımının 01/01/2006-30/04/2006 tarihleri arası malzemeli temizlik hizmet alımı olduğu
görülmüĢtür.
Bu durumda iş deneyim belgesinin sözleşme tarihinden önce (iş başlamadan önce)
düzenlendiği, işin kabulünün sözleşmeden önce yapıldığı, sözleşme tarihi ile kabul tarihinin
işin tanımı ile uygun olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla belgenin içeriğinde “tarihler”e ilişkin
tereddüt yaratacak şekilde bilgi eksikliği bulunmakta olup, iş deneyim belgesini düzenleyen
idareden “tarihler”e ilişkin teyidin yapılması gerekmektedir.
b) ĠĢ deneyim belgesinde yüklenici firmanın adının “GÜR Temizlik Sanayi Ticaret
Limited
ġirketi”
olduğu
görülmüĢtür.
Ġhaleye
teklif
veren
Tepe
Tem.ĠnĢ.Tur.Tic.Ltd.ġti.’nin ticaret sicil gazetesinde “GÜR Temizlik Sanayi Ticaret
Limited ġirketi”nin yarısından fazla hisseye sahip ortak olmaması nedeniyle
değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.
Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin ticaret sicil gazetesinde GÜR Temizlik Sanayi Ticaret
Limited Şirketinin, şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olup olmadığına dair
inceleme yapılmış, şirket ortaklarının %75 hisse ile Ali GÜR’e, %25’inin Sercan AYDIN’a
ait olduğu görülmüştür. Ayrıca istekli firmanın sunmuş olduğu ilk ilan tarihinden önce
düzenlenmiş Ortaklık Durum Belgesinin incelenmesinde Ali GÜR’ün %75 hisse ile Ortaklık
Durum Belgesinin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca Tepe Temizlik İnşaat
Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin kesintisiz olarak %50’ den fazla hissesine sahip ortağı
olduğu, söz konusu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı ve
kaşelendiği görülmüştür. Söz konusu GÜR Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin
ihaleye teklif veren Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin yarısından fazla hissesine sahip

olmaması ve Ortaklık Durum Belgesinin ilk ilan tarihinden önce düzenlenmesi nedeniyle
değerlendirme dışı bırakılmıştır.

c) ĠĢ deneyim belgesinin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından
düzenlendiği görülmüĢtür. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu Birliğin Tarım,
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluĢu olduğu görülmüĢtür.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; iş deneyim
belgelerinin; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim
kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında
gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi
tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı
belirtilmektedir.
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki idareler;
- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile
bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile
bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
- Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile
bağımsız bütçeli kuruluşlar.
- Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından
fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
- 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya
da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.
- Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu
bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ((e) bendinde
belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon
sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNA EKLĠ
CETVELLER
(I) Sayılı Cetvel (Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri)
(II) Sayılı Cetvel (Özel Bütçeli Ġdareler)
a) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
b) Özel Bütçeli Diğer Ġdareler
(III) Sayılı Cetvel (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar)
(IV) Sayılı Cetvel (Sosyal Güvenlik Kurumları)
(I) SAYILI CETVEL(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
(DeğiĢik: 22/12/2005-5436/12 md.)
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠ
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Başbakanlık
4) Anayasa Mahkemesi
5) Yargıtay
6) Danıştay
7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
8) Sayıştay
9) Adalet Bakanlığı
10) Millî Savunma Bakanlığı
11) İçişleri Bakanlığı
12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı
14) Millî Eğitim Bakanlığı
(…) (7)
16) Sağlık Bakanlığı
17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8)
(…) (7)
19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(…) (7)
21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
22) Kültür ve Turizm Bakanlığı
(…) (7)
24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (7)
25) Avrupa Birliği Bakanlığı (7)
26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (7)
27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (7)
28) Ekonomi Bakanlığı (7)
29) Gençlik ve Spor Bakanlığı (7)
30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (7)
31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (7)
32) Kalkınma Bakanlığı(7)
33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı (7)
34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
36) Jandarma Genel Komutanlığı
37) Sahil Güvenlik Komutanlığı
38) Emniyet Genel Müdürlüğü
39) Diyanet İşleri Başkanlığı
40) Hazine Müsteşarlığı
(…)(8)
42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
44) Devlet Personel Başkanlığı
45) Türkiye İstatistik Kurumu
46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
47) Gelir İdaresi Başkanlığı
(…)(11)
49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü(9)
(…)(11)
52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (10)
54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu(10)
____________________
(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu cetvelde yer alan
“45)Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve sıra numaraları yeniden teselsül
ettirilmiştir.
(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu cetvelde bulunan “Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı” ibaresi çıkarılmıştır.
(3) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu cetvele “38 – Türkiye
İstatistik Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “39 – Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.
(4) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu cetvele 33 üncü
sırasından sonra gelmek üzere "34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" ibaresi
eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.
(5) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu cetvelde yer alan “43)
Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve cetveldeki idarelerin sıra numaraları
yeniden teselsül ettirilmiştir.

(6) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu cetvele 6 ncı sırasından
sonra gelmek üzere “7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiş ve diğer
sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(7) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle; bu cetvelde yer alan “15)
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”,”18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”,”20) Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı”,”23) Çevre ve Orman Bakanlığı”, “30) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı “,
“32) Dış Ticaret Müsteşarlığı “,”33) Gümrük Müsteşarlığı”,”36) Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği”,“39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı”,”46) Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü”,”49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü”,”50) Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 51) Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü, 52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmış
olup, aynı cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere “24) Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, 25) Avrupa Birliği Bakanlığı ,26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , 27) Çevre,
Orman ve Şehircilik Bakanlığı ,28) Ekonomi Bakanlığı, 29) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 32) Kalkınma
Bakanlığı” sıraları eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş, daha sonra bu sıra
29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle cetvelde yer aldığı şekilde
değiştirilmiş ve teselsül ettirilmiştir.
(8) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı KHK’nın 44 üncü maddesiyle; bu Cetvelin 17 nci sırası
“Ulaştırma Bakanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ve aynı Cetvelin “41)
Denizcilik Müsteşarlığı” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
(9) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu cetvelde geçen “Devlet
Meteoroloji İşleri” ibaresi “Meteoroloji” şeklinde değiştirilmiştir.
(10) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetvele “53) Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu” ve “54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” sıraları eklenmiştir.
(11) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetveldeki “48) Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü” ve “51) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten
kaldırılmıştır.
(II) SAYILI CETVEL (1)
(DeğiĢik: 22/12/2005-5436/12 md.)
ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER
A) YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU, ÜNĠVERSĠTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜLERĠ
1) Yükseköğretim Kurulu
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (1)
3) İstanbul Üniversitesi
4) İstanbul Teknik Üniversitesi
5) Ankara Üniversitesi
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi
7) Ege Üniversitesi
8) Atatürk Üniversitesi
9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10) Hacettepe Üniversitesi
11) Boğaziçi Üniversitesi
12) Dicle Üniversitesi
13) Çukurova Üniversitesi
14) Anadolu Üniversitesi
15) Cumhuriyet Üniversitesi
16) İnönü Üniversitesi
17) Fırat Üniversitesi
18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19) Selçuk Üniversitesi
20) Uludağ Üniversitesi
21) Erciyes Üniversitesi
22) Akdeniz Üniversitesi
23) Dokuz Eylül Üniversitesi
24) Gazi Üniversitesi

25) Marmara Üniversitesi
26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
27) Trakya Üniversitesi
28) Yıldız Teknik Üniversitesi
29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi
30) Gaziantep Üniversitesi
––––––––––––––––––
(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu cetvelde yer alan “2 –
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi yerine “2 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi
32) Adnan Menderes Üniversitesi
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi
34) Balıkesir Üniversitesi
35) Celal Bayar Üniversitesi
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
37) Dumlupınar Üniversitesi
38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
40) Harran Üniversitesi
41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
42) Kafkas Üniversitesi
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
44) Kırıkkale Üniversitesi
45) Kocaeli Üniversitesi
46) Mersin Üniversitesi
47) (Ek: 16/5/2012-6307/4 md.) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
48) Mustafa Kemal Üniversitesi
49) Niğde Üniversitesi
50) Pamukkale Üniversitesi
51) Sakarya Üniversitesi
52) Süleyman Demirel Üniversitesi
53) (DeğiĢik: 30/3/2012-6287/22 md.) Bülent Ecevit Üniversitesi
54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
55) Galatasaray Üniversitesi
56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi Evran Üniversitesi
57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Üniversitesi
58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Üniversitesi
59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Üniversitesi
61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; DeğiĢik: 30/3/2012-6287/22 md.) Recep Tayip Erdoğan
Üniversitesi
62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Namık Kemal Üniversitesi
63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Erzincan Üniversitesi
64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi
65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi
66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi
67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Bozok Üniversitesi
68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi
69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi
70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi
71) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
72) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı Dağı Üniversitesi (1)
73) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Sinop Üniversitesi
74) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Siirt Üniversitesi
75) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Nevşehir Üniversitesi
76) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karabük Üniversitesi
77) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kilis 7 Aralık Üniversitesi

78) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Çankırı Karatekin Üniversitesi
79) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Artvin Çoruh Üniversitesi
80) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.;DeğiĢik: 19/4/2012-6296/4 md.) Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi
81) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bitlis Eren Üniversitesi
82) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kırklareli Üniversitesi
83) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
84) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bingöl Üniversitesi
85) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Muş Alparslan Üniversitesi
86) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Mardin Artuklu Üniversitesi
87) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Batman Üniversitesi
88) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Ardahan Üniversitesi
89) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bartın Üniversitesi
90) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bayburt Üniversitesi
91) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Gümüşhane Üniversitesi
92) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Hakkari Üniversitesi
93) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Iğdır Üniversitesi
94) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Şırnak Üniversitesi
95) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Tunceli Üniversitesi
96) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Yalova Üniversitesi
97) (Ek: 1/4/2010-5979/4 md.) Türk-Alman Üniversitesi
98) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
99) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Bursa Teknik Üniversitesi
100) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İstanbul Medeniyet Üniversitesi
101) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
102) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; DeğiĢik: 30/3/2012-6287/22 md.) Necmettin Erbakan
Üniversitesi
103) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; DeğiĢik: 30/3/2012-6287/22 md.) Abdullah Gül
Üniversitesi
104) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Erzurum Teknik Üniversitesi
105) (Ek: 31/3/2011-6218/2 md.) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
–––––––––––––––––
(1) 19/6/2008 tarihli ve 5773 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı
Kanuna eklenen Geçici 38 inci maddesinde; 10/12/2003 tarihlive 5018
sayılıKamuMalîYönetimiveKontrolKanunundaAğrıDağıÜniversitesineyapılmışolanatıflarınAğ
rı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
B) ÖZEL BÜTÇELĠ DĠĞER ĠDARELER(1)(2)(3)(4)(5)
1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
3) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Araştırma Merkezi
4) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Atatürk Kültür Merkezi
5) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Türk Dil Kurumu
6) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Türk Tarih Kurumu
7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
9) Türkiye Bilimler Akademisi
10) Türkiye Adalet Akademisi
11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
12) Karayolları Genel Müdürlüğü
13) Spor Genel Müdürlüğü (4)
14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
16) Orman Genel Müdürlüğü
17) Vakıflar Genel Müdürlüğü
18) (DeğiĢik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
(…)(6)

20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
22) Türk Akreditasyon Kurumu
23) Türk Standartları Enstitüsü
(…)(5)
25) Türk Patent Enstitüsü
26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
_____________________
(1) Bu bölüme; 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle “Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü” sırasından sonra gelmek üzere “11) Orman Genel Müdürlüğü”
ibaresi eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.
(2) Bu bölüme; 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle “2)Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “3) Atatürk Araştırma
Merkezi , 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu” ibareleri
eklenmiş ve sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
(3) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu bölüme “11)
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “12) Karayolları
Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş, cetveldeki idarelerin sıra numaraları yeniden teselsül
ettirilmiştir.
(4) 6/3/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu bölümün 13 üncü sırası
metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme” 39) Doğu Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı”,” 40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
“ sıraları eklenmiştir.
(5) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 60 ncı maddesiyle, bu cetvelde yer alan “24) Millî
Prodüktivite Merkezi” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
(6) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetveldeki “19) Elektrik
İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(…) (1)
30) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (5)
31) (Mülga: 8/8/2011-648-KHK/19 md.)
32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
34) (Ek: 28/9/2006-5548/36 md.; Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.:
2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 14/6/2012-6328/35 md.) (2)
Kamu Denetçiliği Kurumu
35) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(3)
36) (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterlilik Kurumu(3)
37) (Ek: 24/3/2010-5978/30 md.) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
38) (Ek: 28/12/2010-6093/14 md.) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı
39) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.)Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
40) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
41) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
42) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/58 md.) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
43) (Ek: 10/10/2011-KHK-658/12 md.)Türkiye Su Enstitüsü
44) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
45) (Ek: 21/6/2012-6332/22 md.) Türkiye İnsan Hakları Kurumu
(III) SAYILI CETVEL (4)
(DeğiĢik: 22/12/2005-5436/12 md.)
DÜZENLEYĠCĠ VE DENETLEYĠCĠ KURUMLAR
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (4)
3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6) Kamu İhale Kurumu
7) Rekabet Kurumu
8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (4)
9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(6)
(IV) SAYILI CETVEL
(DeğiĢik: 16/5/2006-5502/42 md.)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
_______________________
(1) 6/3/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, “29) İhracatı Geliştirme Etüt
Merkezi” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu sırada yer alan “Kamu Denetçiliği Kurumu”, 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı
Kanunun Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı
Kararı ile tümüyle iptal edilmesinden dolayı yürürlükten kaldırılmış;14/6/2012 tarihli ve 6328
sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.
(3) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu bölüme “29) Kamu
Denetçiliği Kurumu” ibaresinin eklenmesinden dolayı, bu kurumlara ait sıra numaraları
yeniden teselsül ettirilmiştir.
(4) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu Cetvelde yer alan
“Telekomünikasyon Kurumu” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu”, “Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresi “Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(5) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nin 20 nci maddesiyle, bu bölümün 30 uncu
sırasnda yer alan “Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(6) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu cetvele “9) Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” sırası eklenmiştir.
ç) ĠĢin adının “bina ve çevresinin malzemeli temizlik hizmet alımı iĢi” olduğu, “bina
çevresinin temizliği”nin ihale konusu iĢ veya benzer iĢ kapsamında olmadığı
görülmüĢtür.
İdari şartnamede 2/1-a maddesinde, ihale konusu işin adının “Kuruluşta korunma ve bakım
altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat (hastane, kamp, gezi), banyo,
tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının yüklenici firma tarafından yerine
getirilmesi işi” olduğu, 7.6.maddesinde benzer işin tanımının “Kamuda veya özel sektörde
personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaşlı veya hasta
veya özürlülerin bakımına ilişkin işler veya kamuda veya özel sektörde personel
çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel temizliği işlerinin benzer iş olduğu
belirtilmektedir.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince, iş deneyimini
gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan
işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağından hareketle iş deneyim
belgesinde işin tanımı kısmında yer alan bina çevresinin temizliğinin ihale konusu iş veya
benzer iş kapsamında bulunmaması nedeniyle iş deneyim belgesinde yer alan binanın
temizliğine ilişkin iş deneyim tutarının idari şartnamede istenen asgari iş deneyim tutarını
karşılayıp karşılamadığının iş deneyim belgesini düzenleyen idareden teyidinin yapılması
gerekmektedir.
d) Ġstekli firmanın sunmuĢ olduğu iĢ bitirme belgesinde yer alan kabul tarihinin ilk ilan
tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde olmadığı, (iĢin kabul iĢlemlerinin ilk ilan
tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde tamamlanmadığı) ve istekli firmanın teklif
ettiği bedelin idari Ģartnamede istenen %25 oranını karĢılamadığı görülmüĢtür.

I- İdari şartnamenin 7.5.1.maddesinde; kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili
teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait
tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, iş
ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her
birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların
iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması
gerekmektedir.
İdari şartnamenin 7.5.1.maddesine göre;
1) İdari şartnamede istenen iş bitirme tutarı: Teklif edilen bedel x % 25
2) Pilot ortak= İstenen iş bitirme tutarının %70’i
3) Diğer ortak= istenen iş bitirme tutarının % 30’u
Birden fazla ortak var ise diğer ortakların her birinin ayrı ayrı istenen iş deneyim tutarının en
az % 10’unu sağlaması zorunlu olup, diğer ortaklar tarafından toplamda %30 oranının
sağlanması gerekmektedir.
1) İdari şartnamede istenen iş bitirme tutarı:
Teklif edilen bedel 3.029.240,38.-TL x 25 / 100 = 757.310,10.-TL
2) Pilot ortak için istenen iş bitirme tutarı 757.310,10 x %70= 530.117,07.-TL
Pilot ortak Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin iş bitirme tutarı= 361.850,00.-TL
İş bitirme belgesinde pilot ortağın teklif edilen bedel olan 3.029.240,38.-TL’nin %70’i olan
530.117,07.-TL’yi karşılamadığı görülmüştür.
Pilot ortak Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin iş bitirme tutarı olan 361.850,00.-TL aşağıdaki
şekilde güncellenecek olup, sözleşme tarihine ilişkin teyit yapıldıktan sonra söz konusu
belgenin güncellemesinin yapılması gerekmektedir.
İş deneyim belgesinde yer alan 29/12/2006 sözleĢme tarihi dikkate alındığı takdirde, Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine göre 1/1/2003 tarihinden sonra
gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleĢmenin
yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere
Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin,
ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse
oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.
TÜĠK Aylık ÜFE Tablosu (2003-2012)
YIL

Ocak

ġubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım Aralık

2012 205.05 204.86 205.60
2011 184.51 187.69 189.98 191.14 191.43

191.44

191.39

194.76

197.77 200.94 202.24 204.27

2010 166.52 169.29 172.58 176.64 174.61

173.73

173.46

175.46

176.35 178.48 177.92 180.25

2009 156.65 158.48 158.94 159.97 159.89

161.40

160.26

160.93

161.92 162.38 164.48 165.56

2008 145.18 148.90 153.62 160.53 163.93

164.46

166.51

162.62

161.16 162.08 162.03 156.29

2007 136.39 137.68 139.02 140.13 140.68

140.53

140.62

141.82

143.26 143.07 144.35 144.57

2006 124.70 125.02 125.33 127.76 131.30

136.58

137.76

136.73

136.41 137.03 136.63 136.46

2005 118.64 118.77 120.27 121.72 121.96

121.38

120.48

121.73

122.68 123.52 122.35 122.30

2004 107.17 107.40 108.03 110.49 115.50

116.43

115.56

116.69

117.53 120.43 120.43 119.13

98.80

99.16

99.70

99.61

2
96.99

99.12

100.84 100.02

99.04

100.66 102.80 103.28

003

a) Sözleşmenin yapıldığı aydan (2006 Aralık) bir önceki aya ait (2006 Kasım) endeks 136,63,
b) Söz konusu ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan (ilan tarihi 05/10/2011)
bir önceki aya ait (Eylül 2011) endeks 197,77,
197,77 / 136,63 = 1,447485910
c) Belge tutarı 361.850,00.-TL x 1,447485910 = 523.772,78.-TL,
ç) Yapılan güncelleme neticesinde istekli firmanın iş bitirme tutarı 523.772,78.-TL olup, idari
şartname gereğince pilot ortak için istenen 530.117,07.-TL’yi karşılamadığı ve yeterlik
kriterini sağlamadığı görülmüştür.
II- İş bitirme belgesinde işin kabul tarihinin 30/04/2006 olduğu görülmüş, ilk ilan tarihinden
sonra geriye doğru son beş yıl içinde işin kabul işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığına
ilişkin tespitin yapılması gerekmektedir.
İlk ilan tarihi= 05/10/2011
Geriye doğru son beş yıl=05/10/2006
05/10/2011 – 05/10/2010 (1 yıl)
05/10/2010 – 05/10/2009 (2 yıl)
05/10/2009 – 05/10/2008 (3 yıl)
05/10/2008 – 05/10/2007 (4 yıl)
05/10/2007 – 05/10/2006 (5 yıl)
İlk ilan tarihi olan 05/10/2011 tarihinden, geriye doğru 05/10/2006 tarihine kadar kabul
işlemleri tamamlanmış tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesinin sunulması gerekmekte
olup, sözleşme tarihinin 29/12/2006, kabul tarihinin 30/04/2006 tarihi olması nedeniyle iş
deneyim belgesi düzenleyen idareden teyidinin yapılması gerekmektedir.
Ancak istekli firmanın sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı adına düzenlenmiş iş
deneyim belgesi sunması gerekirken, yukarıda (b) maddesinde belirtildiği “GÜR Temizlik
Sanayi Ticaret Limited Şirketi” adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması ve
ihaleye teklif veren Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin ticaret sicil gazetesinde “GÜR
Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi”nin yarısından fazla hisseye sahip ortak olmaması ve
Ortaklık Durum Belgesinin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gerekirken, ilk ilan
tarihinden önce düzenlenmesi nedeniyle yukarıda (a), (ç) ve (d) bentlerine ilişkin teyidin
yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yapılan tespit sonucunda;
1) “GÜR Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi” adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin
sunulması ve ihaleye İş Ortaklığı olarak teklif veren Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin ticaret
sicil gazetesinde “GÜR Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi”nin yarısından fazla hisseye
sahip ortak olmaması,
2) Ortaklık Durum Belgesinin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gerekirken, ilk ilan
tarihinden önce düzenlenmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış olup, bu durumda teyit
işleminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.



KOMPEDAN TEMĠZLĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ;
Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ
(YÜKLENĠCĠ)

Sayı : 15

Tarih: 01/11/2011

1

İdarenin adı

İstanbul Aydın Üniversitesi

2

İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası

Genel temizlik hizmet alımı işi 2010/857456

3

İşin tanımı

01/03/2010 tarihinden itibaren 20 ay süre ile 15 kişi ile genel
temizlik hizmet alımı

4

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi- ATK İnşaat
İlaçlama Nakliyat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

5

TC Kimlik Numarası

6

Vergi Kimlik Numarası

1982107972-8596874678

Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık
oranları/Yüklenici konsorsiyum ise ortaklar ve bu
ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların
tutarı

Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi

7

Ortaklık Oranı : %99
İş deneyim tutarı : 191.022,81.-TL
ATK İnşaat İlaçlama Nakliyat Ticaret Limited Şirketi
Ortaklık Oranı: %1
İş deneyim tutarı : 1.929,52.-TL

Sözleşme tarihi

01/03/2010

İlk Sözleşme bedeli

225.754,23.-TL

Gerçekleştirilen iş tutarı

192.952,33.-TL

9

Toplam sözleşme tutarı

192.952,33.-TL

10

Kabul tarihi

8

Sözleşme devredilmiş ise
Sözleşme devir tarihi
11

Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı

ASLI ĠDARE TARAFINDAN GÖRÜLMÜġTÜR

Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği
iş tutarı ve oranı
12

BELGE TUTARI

KaĢe-Ġmza

192.952,33.-TL

AÇIKLAMA: Ġlk sözleĢme bedelinin %17’si oranında iĢ eksiliĢi yapılmıĢtır.
(225.754,23 / 192.952,33 - 1=%17 iĢ eksiliĢi) Fiyat farkı ve KDV hariç düzenlenmiĢtir.

Ayşe GÜVEN
Müdür
İmza ve Mühür
*İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.

TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ. – KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ. Ġġ
ORTAKLIĞINDAN KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ.’NĠN sunmuĢ olduğu ĠĢ
Bitirme Belgesinin Ġncelenmesinde;
1) Belgenin asıl, noterce “aslına uygundur” onaylanmış örneği veya “aslı idarece
görülmüştür” kaşesinin olup olmadığı (Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar
ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta
görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.),
2) Belge düzenleme tarih ve sayısı, (Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden
sonra düzenlenmesi zorunludur.)
3) İş bitirme belgesini düzenleyen idarenin adı,
4) İşin adı, varsa ihale kayıt numarası (İhale konusu iş veya benzer iş),
5) İşin tanımı (İhale konusu iş veya benzer iş),
6) Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı,
7) T.C.Kimlik numarası veya Vergi Kimlik Numarası,
8) Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları/Yüklenici konsorsiyum ise
ortaklar ve bu ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların tutarı (İş deneyim
belgesinde iş ortaklığı var ise belge tutarının hisse oranı doğrultusunda hesaplanması),
9) Sözleşme tarihi,
10) İlk sözleşme bedeli,
11) Gerçekleştirilen iş tutarı,
12) Toplam sözleşme tutarı,
13) Kabul Tarihi (Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren
tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
hizmet alımı)
SözleĢme devredilmiĢ ise;
14) Sözleşme devir tarihi,
15) Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı,
16) Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı,
17) Belge Tutarı (Teklif edilen bedelin idari şartnamenin 7.5.1.maddesinde belirtilen
%... oranından az olmamak üzere belge tutarı kontrol edilir. Belge tutarı yeterli değil ise
güncelleme yapılır ve idari şartnamede istenen oranı karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.
Güncelleme sonucunda istekli firmanın iş bitirme belgesinde istenen asgari iş bitirme tutarını
karşılamadığı anlaşılıyor ise başka bir tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ya da gerçek
kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayanlara yapılan işler için sözleşme,
fatura, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında
personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden
düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler sunup sunmadığı kontrol edilir. Söz konusu
belgeleri sunmadığı tespit ediliyor ise idari şartnamede istenen iş deneyim tutarını
karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır. İş deneyim belgesinde iş ortaklığı var
ise belge tutarı hisse oranı doğrultusunda hesaplanır.),
18) Açıklama (İş artışı, iş eksilişi vs. hususlar),
19) İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan,
imza ve mühür yönlerinden kontrol edilir.
YAPILAN ĠNCELEME NETĠCESĠNDE;
a) ĠĢ bitirme belgesinde yer alan yüklenici firma adı ve vergi kimlik numarasının Ticaret
Odası ile Birim Fiyat Teklif Mektubundan yapılan incelemesinde ihaleye ĠĢ Ortaklığı
olarak katılan Kompedan Temizlik Ticaret Limited ġirketine ait olduğu görülmüĢtür. ĠĢ
bitirme belgesinin vakıf yükseköğretim kurumu olan Ġstanbul Aydın Üniversitesi
tarafından düzenlendiği görülmüĢ olup, iĢ deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan
kuruluĢ tarafından iĢ deneyim belgesi düzenlenmesi ve söz konusu belgenin geçersiz

olması nedeniyle iĢ deneyim belgesi sunan söz konusu istekli firmanın değerlendirme
dıĢı bırakılması gerekmektedir.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; iş deneyim
belgelerinin; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim
kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında
gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi
tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı
belirtilmektedir.
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki idareler;
- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve
belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde
faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
- Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüsleri.
- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi
verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları
hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
- Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin
yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve
şirketler.
- 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım
ihaleleri.
- Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen
sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan
veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip
bulundukları şirketler ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun
kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren
teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.
İş bitirme belgesinin vakıf yükseköğretim kurumu olan Ġstanbul Aydın Üniversitesi
tarafından düzenlendiği görülmüş olup, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan
kuruluş tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve bu belgenin geçersiz olması nedeniyle
iş deneyim belgesi sunan söz konusu istekli firma değerlendirme dışı bırakılmıştır.
b) ĠĢ bitirme belgesinde sözleĢme tarihinin 07/07/2010 olduğu, 20 ay süre ile temizlik ve
ilaçlama iĢini gerçekleĢtireceği görülmüĢ olup, istekli firmanın sunmuĢ olduğu iĢ bitirme
belgesinde yer alan kabul tarihinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde
olmaması (iĢin kabul iĢlemlerinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde
tamamlanmaması) ve iĢ bitirme tutarının güncellenmesi neticesinde istenen iĢ bitirme
tutarını karĢılamaması nedeniyle söz konusu istekli firma değerlendirme dıĢı
bırakılmıĢtır.
07/07/2010 – 07/07/2011 (12 ay)
07/07/2011 – 07/03/2012 (8 ay)

Diğer ortak Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nin 07/03/2012 tarihinde işi
tamamlayacağı görülmüş olup, idari şartnamede ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren
belgeler istenildiğinden, işin ilk ilan tarihinden sonra kabul tarihinin gerçekleşmiş olduğu
görülmüştür. Dolayısıyla İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Aksi halde ihale konusu iĢin ilk ilan tarihinden sonra, istekli firmanın iĢ deneyim
belgesinde kabul tarihi gerçekleĢmiĢ olsa idi, iĢ deneyim belgesi Ģöyle değerlendirilirdi;
İş ortaklığı olması sebebiyle teklif edilen bedelin %10 oranından az olmamak üzere istenen iş
deneyim tutarının %30’unu diğer ortağın karşılaması gerekir.
İdari şartnamenin 7.5.1.maddesine göre;
1) İdari şartnamede istenen iş bitirme tutarı: Teklif edilen bedel x % 25
2) Pilot ortak= İstenen iş bitirme tutarının %70’i
3) Diğer ortak= istenen iş bitirme tutarının % 30’u
Birden fazla ortak var ise diğer ortakların her birinin ayrı ayrı istenen iş deneyim tutarının en
az % 10’unu sağlaması zorunlu olup, diğer ortaklar tarafından toplamda %30 oranının
sağlanması gerekmektedir.
1) İdari şartnamede istenen iş bitirme tutarı:
Teklif edilen bedel 3.029.240,38.-TL x 0,25 = 757.310,10.-TL
2) Pilot ortak için istenen iş bitirme tutarı 757.310,10 x %70= 530.117,07.-TL
3) Diğer ortak için istenen iş bitirme tutarı 757.310,10 x %30= 227.193,03.-TL
4) Toplam iş bitirme tutarı 530.117,07 + 227.193,03 = 757.310,10.-TL
5) Diğer ortak Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nin iş bitirme tutarı= Belge tutarı
192.952,33.-TL x İş deneyim belgesindeki hisse oranı 0,99 = 191.022,81.-TL
Diğer ortak Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nin iş bitirme tutarı 191.022,81.-TL
olduğundan kendisi için istenen 227.193,03.-TL’lik iş bitirme tutarını karşılamadığı
görülmüştür.
Söz konusu firmanın iş bitirme belgesinin güncellenmesi neticesinde;
İş deneyim belgesinde yer alan 01/03/2010 sözleşme tarihi dikkate alındığı takdirde, Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine göre 1/1/2003 tarihinden sonra
gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin
yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere
Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin,
ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması
suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

TÜĠK Aylık ÜFE Tablosu (2003-2012)
YIL

Ocak

ġubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım Aralık

2012 205.05 204.86 205.60
2011 184.51 187.69 189.98 191.14 191.43

191.44

191.39

194.76

197.77 200.94 202.24 204.27

2010 166.52 169.29 172.58 176.64 174.61

173.73

173.46

175.46

176.35 178.48 177.92 180.25

2009 156.65 158.48 158.94 159.97 159.89

161.40

160.26

160.93

161.92 162.38 164.48 165.56

2008 145.18 148.90 153.62 160.53 163.93

164.46

166.51

162.62

161.16 162.08 162.03 156.29

2007 136.39 137.68 139.02 140.13 140.68

140.53

140.62

141.82

143.26 143.07 144.35 144.57

2006 124.70 125.02 125.33 127.76 131.30

136.58

137.76

136.73

136.41 137.03 136.63 136.46

2005 118.64 118.77 120.27 121.72 121.96

121.38

120.48

121.73

122.68 123.52 122.35 122.30

2004 107.17 107.40 108.03 110.49 115.50

116.43

115.56

116.69

117.53 120.43 120.43 119.13

98.80

99.16

99.70

99.61

2
96.99

99.12

100.84 100.02

99.04

100.66 102.80 103.28

003

a) Sözleşmenin yapıldığı aydan (2010 Mart) bir önceki aya ait (2010 Şubat) endeks 169,29,
b) Söz konusu ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan (ilan tarihi 05/10/2011)
bir önceki aya ait (Eylül 2011) endeks 197,77,
197,77 / 169,29 = 1,1682320
c) Belge tutarı 191.022,81.-TL x 1,1682320 = 223.158,96.-TL,
ç) Yapılan güncelleme neticesinde istekli firmanın iş bitirme tutarı 223.158,96.-TL olup, idari
şartname gereğince istenen 227.193,03.-TL’yi karşılamadığı ve yeterlik kriterini sağlamadığı
görülmüş olup, değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Yapılan inceleme neticesinde;
1) İhaleye İş Ortaklığı olarak teklif veren Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nin
sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan vakıf
yükseköğretim kurumu İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenmesi ve söz konusu
belgenin geçersiz olması,
2) İstekli firmanın sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde işin kabul işlemlerinin ilk ilan
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tamamlanmaması,
4) İş bitirme tutarının güncellenmesi neticesinde istenen iş bitirme tutarını karşılamaması
nedeniyle söz konusu istekli firma değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Sonuç olarak;
a) Ġhaleye ĠĢ Ortaklığı olarak teklif veren Tepe Tem.ĠnĢ.Tur.Tic.Ltd.ġti.’nin,
1) “GÜR Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi” adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin
sunulması ve ihaleye İş Ortaklığı olarak teklif veren Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin ticaret
sicil gazetesinde “GÜR Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi”nin yarısından fazla hisseye
sahip ortak olmaması,
2) Ortaklık Durum Belgesinin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gerekirken, ilk ilan
tarihinden önce düzenlenmesi,
b) İhaleye ĠĢ Ortaklığı olarak teklif veren Kompedan Temizlik Ticaret Limited
ġirketi’nin,
I- Sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan vakıf
yükseköğretim kurumu İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenmesi ve söz konusu
belgenin geçersiz olması,
II- İstekli firmanın sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde işin kabul işlemlerinin ilk ilan
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tamamlanmaması,
III- İş bitirme tutarının güncellenmesi neticesinde istekli firmanın teklif ettiği bedelin idari
şartnamede istenen %25 oranını karşılamaması nedeniyle ihaleye İş Ortaklığı olarak teklif
veren Tepe Tem.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti. - Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketi İş
Ortaklığı değerlendirme dışı bırakılmıştır.

