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3. Yeterlilik  

 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

1. Uygunluk  
1.1 Uyruk  Uyruğun TST 4.4’e 

uygun olması  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Uygulanmayacaktır. Form ELI 

– 1.1 ve 

1.2, ekleri 

ile birlikte 

1.2 Çıkar Çatışması  TST 4.2 uyarınca çıkar 

çatışması olmaması  

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Uygulanmayacaktır. Teklif 

Mektubu  

1.3 Banka için 

Uygunluğu  

TST 4.5’te açıklandığı 
gibi Banka tarafından 

seçilemez olarak ilan 

edilmemiş olması. 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Uygulanmayacaktır. Teklif 

Mektubu 

1.4  Borçlu ülkenin 

bir kamu iktisadi 

teşebbüsü veya 

kamu kurumu  

TST 4.6 koşullarını 

karşılaması  

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Uygulanmayacaktır. Form ELI 

– 1.1 ve 

1.2, ekleri 

ile birlikte 

1.5 Birleşmiş 
Milletler kararı 

veya Borçlunun 

ulusal kanunları  

TST 4.8 ve Bölüm V 

hükümleri uyarınca  

Borçlunun ülkesindeki 

kanunlar veya Teklif 

Sahibinin ülkesi ile 

ticari ilişkiler aleyhine 

çıkarılan resmi 

düzenlemeler ya da BM 

Güvenlik Konseyi 

kararına uyum için 

çıkarılan bir kanun  

uyarınca yasaklama 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

Uygulanmayacaktır. Form ELI 

– 1.1 ve 

1.2, ekleri 

ile birlikte 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

sonucunda ihale dışı 
bırakılmamış olmak. 

2. Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri  
2.1 Geçmişteki 

Sözleşme 

Temerrütleri  

1 Ocak 2014 tarihinden 

bu yana  yüklenicinin bir 

ihmali sebebiyle bir 

sözleşme temerrüdü 

durumunun
1
 

gerçekleşmemiş olması.  

Gerekliliği 
karşılamalıdır

 1 

ve 2
   

Gereklilikleri 

karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır

 2
  

Uygulanmayacaktır. Form 

CON-2 

2.2 İşveren 

Tarafından 

Geçici Teminatın 

/ Geçici Teminat 

Taahhütnamesini
n İşleme 

konulması veya 

Teklif Geçerlilik 

Süresi içerisinde 

Teklifin Geri 
çekilmesi 

sebebiyle Askıya 

Alma  

TST 4.7 uyarınca bir 

Geçici Teminat 

Taahhütnamesinin 

işleme konulması veya 

TST 19.9 uyarınca 

Teklifin geri çekilmesi 

sebebiyle geçici olarak 

ihalelere katılımının 

engellenmemiş olması  

 

 

 

 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Uygulanmayacaktır. Teklif 

Mektubu  

                                                 
1
 İşveren tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm 

mekanizmasına başvurma dahil olmak üzere, temerrüt kararına yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici 

aleyhine kararın çıkması. Temerrüt durumu, İşveren tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz kılındığı durumları içermez. 

Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak 

çözüme kavuşturulan ve Teklif sahibinin başvurabileceği tüm temyiz yollarının tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır. 
2
 Bu gereklilik aynı zamanda Teklif Sahibi tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir.  
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

2.3 Devam eden dava  Teklif Sahibinin finansal 

durumunun ve geleceğe 

dönük uzun vadeli 

karlılığının, aşağıdaki 

Madde 3.1’de belirtilen 

kriterlere göre sağlam 

olması ve devam eden 

tüm davaların teklif 

Sahibi lehine 

çözüleceğinin 

varsayılması  

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

İlgili değil Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Uygulanmayacaktır. Form CON 

– 2 

 

2.4 Dava geçmişi   1 Ocak 2014 tarihinden 

bu yana Teklif Sahibine 

karşı tutarlı olarak 

verilen mahkeme / 

tahkim kararı geçmişi 
olmaması

3
  

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Uygulanmayacaktır. Form CON 

– 2  

2.5 
Beyan: 
Çevresel, 

Sosyal, Sağlık, 
ve Güvenlik ile 

ilgili (ÇSSG) 
geçmiş 
performans  

Son beş yıllık dönemde 

çevresel, sosyal sağlık 

veya güvenlik ile ilgili 

gerekliliklere veya 

koruma önlemlerine 

ilişkin gerekliliklere 

uyulmaması sebebiyle 

askıya alınan veya 

Beyan 

yapılmalıdır. 

İhtisaslaşmış 
Alt 

Yüklenicilerin 

olduğu 

durumlarda,  

İhtisaslaşmış 

İlgili değil 

Her biri beyanda 

bulunmalıdır. 

İhtisaslaşmış Alt 

Yüklenicilerin 

olduğu durumlarda,  

İhtisaslaşmış Alt 

Yükleniciler de 

beyanda 

İlgili değil 

Form 

CON-3 

ÇSSG 

Performan

s Beyanı  

                                                 
3
 Teklif Sahibi,  son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim dosyaları ile ilgili olarak Teklif 

Mektubunda doğru bilgiler sunmalıdır. Teklif Sahibi veya herhangi bir OG üyesi aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi Teklif 

Sahibinin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir. 



52 Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 

 

 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

sonlandırılan ve/veya 

kesin teminatına el 

konulan yapım işleri 

sözleşmeleri beyan 

edilmelidir.
4
 

Alt 

Yükleniciler de 

beyanda 

bulunmalıdır. 

bulunmalıdır. 

3. Finansal Durum ve Performans  
3.1 Finansal 

Kapasite  

(i) Teklif Sahibi, Teklif 

Sahibinin diğer 

taahhütleri düşüldükten 

sonra 16 Milyon TL 

veya eşdeğeri olarak 

tahmin edilen inşaat 

işlerine ilişkin nakit akışı 
gerekliliklerini 

karşılamak için likit 

varlıklara, hacizsiz 

maddi duran varlıklara, 

kredi olanakları veya 

başka finansal araçlara 

erişebildiğini veya 

bunlara sahip olduğunu 

(herhangi bir sözleşme 

avans ödemesinden 

bağımsız olarak) 

göstermelidir.  

 

 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliğin % 

100’ünü 

karşılamalıdır 

  Form FIN 

– 3.1, 

ekleri ile 

birlikte  

                                                 
4
 İşveren durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir.  
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

  (ii) Teklif Sahipleri 

ayrıca, halihazırda 

devam etmekte olan işler 

ve gelecekteki sözleşme 

taahhütleri için nakit 

akışı gerekliliklerini 

karşılamak için yeterli 

finansman kaynaklarına 

sahip olduğunu, İşvereni 

tatmin edici şekilde, 

gösterecektir.  

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

İlgili değil İlgili değil  

  (iii) Son 5 (beş) yıla ait 

Denetimden geçmiş 
bilançolar, veya  Teklif 

Sahibinin ülkesindeki 

kanunlarda istenmemesi 

halinde, İşveren 

tarafından kabul 

edilebilecek başka mali 

tablolar sunulacaktır ve 

Teklif Sahibinin mevcut 

mali durumunun sağlam 

ve geleceğe dönük 

olarak uzun vadede karlı 

olduğunu göstermelidir. 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

İlgili değil Gerekliliği 
karşılamalıdır 

İlgili değil  

3.5 Ortalama Yıllık 

İnşaat Cirosu  

1 Ocak 2014 tarihinden 

itibaren son  5 (beş) yılda 

tamamlanan veya devam 

eden sözleşmeler için 

alınan toplam 

belgelendirilmiş 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

Gerekliliğin % 

100’ünü 

karşılamalıdır 

Gerekliliğin en az 

%30’unu 

karşılamalıdır  

Gerekliliğin en az 

%60’ını karşılamalıdır 

(pilot ortak için). 

Form FIN 

– 3.2 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

ödemelerin 5 (beş) yıla 

bölünmesi ile hesaplanan 

ortalama yıllık inşaat 

cirosu asgari 70 Milyon 

TL veya eşdeğeri 

olmalıdır. 

 

4. Deneyim 
4.1 

(a) 
Genel İnşaat 

Deneyimi  

1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren en az son 10 yıl 

boyunca kanalizasyon, 

yağmursuyu veya 

içmesuyu inşaat 

sözleşmeleri 

kapsamında ana 

yüklenici, OG üyesi, alt 

yüklenici olarak 

deneyim sahibi 

olmalıdır.  

 

Gerekliliği 
karşılamalıdır 

İlgili değil Gerekliliği 
karşılamalıdır 

İlgili değil Form EXP 

– 4.1 

 

4.2 

(a) 
İş Bitirme  

Deneyimi  
(i) 1 Ocak 2009 ile 

tekliflerin verildiği tarih 

arasında ana yüklenici, 

ortak girişim üyesi
5
, 

veya alt yüklenici5  

olarak asgari aşağıda 

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

 

 

 

 

Gerekliliği 
karşılamalıdır

 7
 

 

 

 

 

Her bir ortak , en az 

40  Milyon TL veya 

eşdeğeri tutarında 1 

adet, sözleşme ile 

gereklilikleri 

sağlamalıdır. 

En az bir ortak, en az 80 

Milyon TL veya 

eşdeğeri tutarında 1 adet 

sözleşme ile 

gereklilikleri 

sağlamalıdır  (pilot 

Form EXP 

4.2(a) 

                                                 
5
      Teklif Sahibinin ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmeler için, bu gerekliliğin karşılanmasında sadece Teklif Sahibinin değer     

bazındaki payı dikkate alınacaktır. 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

açıklanan benzer 

sözleşmeyi tatmin edici 

şekilde ve büyük  

ölçüde
6
  (min. %80) 

tamamlamış olmak 

gerekir:  

(i) En fazla 2 sözleşme 

kapsamında toplamı 120 

Milyon TL veya 

eşdeğeri tutarından az 

olmayacak iş bitirmeye 

sahip olmak;  

veya   

(ii)  En az 100 Milyon 

TL veya eşdeğeri 

tutarında 1 adet 

sözleşme tamamlamış 
olmak. 

Benzer sözleşmeler, 

içmesuyu ve/veya 

kanalizasyon ve/veya 

yağmursuyu hattı inşaatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortak için). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
7
  OG durumunda, tek sözleşmenin asgari değeri ile ilgili gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığını belirlemede OG üyeleri tarafından tamamlanan 

sözleşmelerin değerlerinin toplamı alınmayacaktır. Bunun yerine, en az bir OG üyesi tarafından gerçekleştirilen en az bir sözleşmenin, tek iş bitirme için 

istenen asgari sözleşme değerini karşılaması gerekmektedir. Ortak Girişimin toplam sözleşme sayısı gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını belirlerken, 

sadece tüm üyeler tarafından tamamlanan, istenen asgari değere eşit veya daha yüksek değerdeki sözleşmelerin sayıları toplanacaktır. 
6
      Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

işlerini kapsamalıdır. 

4.2 

(b) 
 1 Ocak 2009 ile son 

başvuru tarihi arasında 

ana yüklenici, ortak 

girişim üyesi veya alt 

yüklenici olarak [büyük 

ölçüde tamamlanan veya 

uygulanmaya devam 

eden] yukarıda belirtilen 

ve diğer sözleşmeler 

için, aşağıdaki kilit 

faaliyetlerde asgari 

inşaat deneyimi başarılı 

bir şekilde 

sağlanmalıdır: 

1)  

a) tek sözleşmede en az 

50 km uzunlukta ve 

anma çapı en az 100 mm 

olan düktil font 

içmesuyu hattı inşaatı 

veya en fazla 2 (iki) 

sözleşmede toplam en az 

75 km uzunlukta ve 

anma çapı en az 100 mm 

olan düktil font 

içmesuyu hattı inşaatı,ve 

b) tek sözleşmede en az 

50 km uzunlukta ve 

anma çapı en az 300 mm 

olan kanalizasyon 

Gereklilikleri 

karşılamalıdır  

  

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır  

  

 

 

 

 

Gerekliliklerin en az 

%30’unu 

karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin en az 

%60’ını karşılamalıdır 

(pilot ortak için). 

Form EXP 

– 4.2 (b) 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgeler  

Sıra 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek Kuruluş  
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken 

Belgeler  

Tüm üyeler 

birlikte  

Her bir üye  En az bir üye  

ve/veya yağmursuyu 

hattı inşaatı veya en 

fazla 2 (iki) sözleşmede 

toplam en az 75 km 

uzunlukta ve anma çapı 

en az 300 mm olan 

kanalizasyon ve/veya 

yağmursuyu hattı 

inşaatı,ve 

c) en fazla 2 (iki) 

sözleşme paketi 

kapsamında en az 1 km 

uzunlukta ve anma çapı 

en az 1400 mm olan 

kanalizasyon ve/veya 

yağmursuyu hattı inşaatı  

2)  En az 160 l/s 

kapasiteli olmak üzere en 

az bir adet içmesuyu, 

atıksu veya yağmursuyu 

terfi merkezinin yapımı 

(inşaatı, elektrik ve 

mekanik ekipmanların 

temin ve montajı dahil)  

 
  

Ortak girişim olarak benzer iş kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlere ait toplam tamamlanan iş miktarı söz konusu ortağın ortak girişimdeki hisse oranı ile 

çarpılarak belirlenecektir. 

 

 


