
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 
İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/454123 

1-İdarenin 

a) Adresi : 1561 SOKAK NO: 3/2 K:2 HALKAPINAR KONAK/İZMİR 

b) Telefon ve faks numarası : 2322933745 - 2322933172 

c) Elektronik Posta Adresi : ustyapiyapimihale@izmir.bel.tr 

ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yapım İşi - 67.561,23 m2 Opera Binası, 6.251,04 m2 Otopark, 
56.820,00 m2 Çevre Düzenlemesi Yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : KARŞIYAKA/İZMİR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde  
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1350 (Binüçyüzelli) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKAPINAR EK HİZMET BİNASI 
YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPIM İHALELERİ TOPLANTI 
SALONU K:1 

b) Tarihi ve saati : 15.12.2016 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. 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,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum 



beyannamesi.  
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.  
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

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

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu,  
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin 
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması 
yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin 
parasal tutarını gösteren faturalar.  
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 



belgeler.  

4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri: 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin; Konsorsiyum ortaklarının ise her birinin, teklif verdikleri 
kısım için aşağıdaki şartlara uygun "Kalite yönetim sistem belgesi"ni sunmak zorundadır. 
 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon 
Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl 
içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği 
duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan 
belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin 
ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

(1) Tek başına veya İş Ortaklığı halinde katılan istekliler; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından; 
B / II GRUP: BİNA İŞLERİ ’ne ait 
benzer iş deneyim belgelerini sunacaklardır. 
Ancak; 
a) Tek bir sözleşmeye ait sadece bir adet iş deneyim belgesi sunulması durumunda söz konusu iş 
deneyim belgeleri; istenilen belge tutarının en az %20'sinin; 
 "Yeni Opera Salonu veya Drama Sahnesi Mekaniği İmalatı" Veya "Eski Bir Sistemin Kaldırılarak 
Yeniden Yapıldığı Bir Sahne Sistemi Mekaniği İmalatı" işlerini içermesi şartıyla tek başına yeterli 
kabul edilecektir. İşin uzmanlık gerektiren B kısmını oluşturan, söz konusu imalatları içermeyen iş 
deneyim belgeleri tek başına yeterli kabul edilmeyecektir. 
b)Uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, tek bir istekli tarafından işin tamamına teklif 
verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı 
bir belge sunulabilir. 
Bu durumda; 
İstekliler işin tamamına (kısımlara ayırmadan) teklif verecek olup; iş deneyim belgelerinin 
değerlendirmesi: 
A KISMI için istenilen belge tutarının %80'inden az olmamak üzere B / II GRUP: BİNA İŞLERİ'ne ait, 
B KISMI-Sahne Mekaniği İşleri için; istenilen belge tutarının %20'inden az olmamak üzere "Yeni 
Opera Salonu veya Drama Sahnesi Mekaniği İmalatı" Veya "Eski Bir Sistemin Kaldırılarak Yeniden 
Yapıldığı Bir Sahne Sistemi Mekaniği İmalatı" işlerine ait benzer iş deneyim belgelerini sunacaktır. 
(2) Konsorsiyum olarak katılan istekliler, işin uzmanlık gerektiren kısımları için iş deneyimi olarak 
kabul edilecek benzer işler aşağıdaki gibidir; 
a) A KISMI: Üst Yapı İşleri (Sahne Mekaniği Dışındaki Tüm İşler) için,  
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından; 
B / II GRUP: BİNA İŞLERİ, benzer iş olarak kabul edilecektir. 
b) B KISMI : Sahne Mekaniği İşleri için; 
Tek bir sözleşmeye ait "Yeni Opera Salonu veya Drama Sahnesi Mekaniği İmalatı" Veya "Eski Bir 
Sistemin Kaldırılarak Yeniden Yapıldığı Bir Sahne Sistemi Mekaniği İmalatı" işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 
(3) BII grubu işlere ait sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki 



kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici 
belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek 
üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması 
gerekmektedir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK BÖLÜMLERİNE AİT MEZUNİYET BELGELERİ VEYA 
DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VEYA İŞLERE DENK SAYILARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKAPINAR EK HİZMET BİNASI YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ÜST YAPI YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ K:2 adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKAPINAR EK HİZMET 
BİNASI YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜST YAPI YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
K:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir. 
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları A KISMI : ÜST YAPI İŞLERİ (Sahne Mekaniği Dışındaki Tüm 
İşler) B KISMI : SAHNE MEKANİĞİ İŞLERİ dir. 
12.2. Bu işlere ait benzer işler  
(1) Tek başına veya İş Ortaklığı halinde katılan istekliler; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından; 
B / II GRUP: BİNA İŞLERİ ’ne ait 
benzer iş deneyim belgelerini sunacaklardır. 
Ancak; 
a) Tek bir sözleşmeye ait sadece bir adet iş deneyim belgesi sunulması durumunda söz konusu iş 
deneyim belgeleri; istenilen belge tutarının en az %20'sinin; 
 "Yeni Opera Salonu veya Drama Sahnesi Mekaniği İmalatı" Veya "Eski Bir Sistemin Kaldırılarak 
Yeniden Yapıldığı Bir Sahne Sistemi Mekaniği İmalatı" işlerini içermesi şartıyla tek başına yeterli 
kabul edilecektir. İşin uzmanlık gerektiren B kısmını oluşturan, söz konusu imalatları içermeyen iş 
deneyim belgeleri tek başına yeterli kabul edilmeyecektir. 
b)Uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, tek bir istekli tarafından işin tamamına teklif 
verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı 
bir belge sunulabilir. 
Bu durumda; 
İstekliler işin tamamına (kısımlara ayırmadan) teklif verecek olup; iş deneyim belgelerinin 
değerlendirmesi: 
A KISMI için istenilen belge tutarının %80'inden az olmamak üzere B / II GRUP: BİNA İŞLERİ'ne ait, 
B KISMI-Sahne Mekaniği İşleri için; istenilen belge tutarının %20'inden az olmamak üzere "Yeni 
Opera Salonu veya Drama Sahnesi Mekaniği İmalatı" Veya "Eski Bir Sistemin Kaldırılarak Yeniden 
Yapıldığı Bir Sahne Sistemi Mekaniği İmalatı" işlerine ait benzer iş deneyim belgelerini sunacaktır. 
(2) Konsorsiyum olarak katılan istekliler, işin uzmanlık gerektiren kısımları için iş deneyimi olarak 
kabul edilecek benzer işler aşağıdaki gibidir; 



a) A KISMI: Üst Yapı İşleri (Sahne Mekaniği Dışındaki Tüm İşler) için,  
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından; 
B / II GRUP: BİNA İŞLERİ, benzer iş olarak kabul edilecektir. 
b) B KISMI : Sahne Mekaniği İşleri için; 
Tek bir sözleşmeye ait "Yeni Opera Salonu veya Drama Sahnesi Mekaniği İmalatı" Veya "Eski Bir 
Sistemin Kaldırılarak Yeniden Yapıldığı Bir Sahne Sistemi Mekaniği İmalatı" işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 
(3) BII grubu işlere ait sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki 
kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici 
belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek 
üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması 
gerekmektedir. 
dir.  
13.Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
İdareden satın alınacak İhale Dokümanı; DVD ortamında verilecektir. 
 


