
PROJE YAPIM DANIŞMANLIK H İZMETİ ALINACAKTIR  
ANTALYA ROLOVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜ ĞÜ KÜLTÜR VE TUR İZM BAKANLI ĞI 
MÜSTEŞARLIK  
 
Antalya Side Yeni Müze Proje Yapımı  danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar 
teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak 
suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 
5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  
İhale Kayıt Numarası  : 2018/286775 

1-İdarenin  

a) Adresi : Kiliçarslan Mahallesi Tabakhane Sokak 7 07100 Kalei çi 
MURATPAŞA/ANTALYA  

b) Telefon ve faks numarası : 2422430842 - 2422480249 

c) Elektronik Posta Adresi : antalyarolove@kulturturizm.gov.tr  

ç) Ön yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi 

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

 
2- Ön yeterlik konusu danı şmanlık hizmetinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6.000 m² kapalı alanlı yeni müze in şası için mimari, in şaat, 

elektrik, makine, iç mimarlık, çevre düzenlemesi, a lt yapı 
projelerinin hazırlanması, Kültür Varlıklarını Koru ma Bölge 
Kurulundan hazırlanan projelerin onaylarının alınma sı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı i çinde 
bulunan idari şartnameden ula şılabilir.  

b) Yapılacağı yer : Antalya Side  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 500 takvim günüdür  

 
3- Ön yeterlik de ğerlendirmesinin  
a) Yapılacağı yer : Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlü ğü Ek Hizmet Binası 

Yeşil Bahçe Mahallesi Lara Cad. No:2 Muratpa şa Antalya  

b) Tarihi ve saati : 07.08.2018 14:00 

 
4. Ön yeterlik de ğerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
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 Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,  



4.1.4 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 ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge  
4.2. Mali kapasiteye ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta şıması gereken kriterler:  

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 
düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile 
belgelendirilir.  
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ; 
a) Toplam ciro için en az 255.000 TRY (Türk Lirası)  
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
danışmanlık hizmet işleri için, 170.000 TRY (Türk Lirası)  tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki 
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir. 

4.3. Teknik yetene ğe ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta şıması gereken kriterler:  

4.3.1. İş deneyim belgeleri:  

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 
kapsamında 220.000 TRY (Türk Lirası)  tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ili şkin belgeler:  

a) Anahtar Teknik Personel: 

Adet Pozisyon Görevi Toplam Tecrübe 

1 Anahtar Teknik Personel Mimar 10 Yıl 

Adayın, anahtar teknik personelin e ğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile toplam 
deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye k ayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ve 
danışmanlık i şleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu i ş ve benzer i şlerle ilgili mesleki 
deneyimini gösteren özgeçmi ş belgesini vermesi zorunludur.  
Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen topla m deneyim süresi ilgili meslek odası üye 
kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süres i hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası 
üye kayıt belgesiyle; danı şmanlık hizmet i şleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu i ş ve 
benzer i şlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmi ş belgesiyle, son ba şvuru tarihi itibarıyla 
adayın bünyesinde bulundu ğu hususu ise, ilgili adına prim ödendi ğini gösteren sosyal 
güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösteril en personel, aynı zamanda sözle şmenin 
uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edil ebilir. 
Anahtar teknik personel olarak bildirilen ki şiler, adayın bünyesinde çalı ştıklarına ili şkin yazılı 
beyanlarını verirler. 
Anahtar teknik personel olarak bildirilen ki şiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev 
yaptıkları süre boyunca, ba şka bir gerçek veya tüzel ki şide bünyesinde çalı şamazlar. 
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, p ilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik 
personelin tamamı de ğerlendirilir. 
Anahtar teknik personel niteli ğine sahip gerçek ki şi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, 
limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anon im şirketlerin yönetim kurulu 
başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve gen el müdür ortakları, ortak giri şimlerin 
ise gerçek ki şi ortakları ve tüzel ki şi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları ta şıyan gerçek ki şi 
ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildir ilmesi durumunda, adayın bünyesinde 
çalıştığına dair belge aranmaz. 



b) Teknik Personel: 

Adet Görevi Mesleği Deneyim 
Süresi 

1 Proje Mimarı Mimar veya Yüksek Mimar En az 5 yıl 

1 Proje 
Mühendisi 

İnşaat Müh. Veya İnş. Yük. 
Müh 

En az 5 yıl 

1 Proje 
Mühendisi 

Elk. Müh veya Elk.-Elektronik 
Müh 

En az 5 yıl 

1 Proje 
Mühendisi 

Makine Mühendisi En az 5 yıl 

1 Proje  Peyzaj Mimarı En az 5 yıl 

1 Proje  İç Mimar  En az 5 yıl 

-İsteklinin Organizasyon yapısına ili şkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kad rosunun, 
anahtar teknik personelin ve teknik personelin e ğitimini gösteren diploma veya mezuniyet 
belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya 
hizmet çizelgesi ile öz geçmi ş belgelerini vermesi zorunludur. 
             -Teknik personelin, özel sektörde geçe n toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 
kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süres i hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası 
üye kayıt belgesiyle; danı şmanlık hizmet i şleri ile ihale konusu i ş ve benzer i şlere ili şkin 
mesleki deneyimi özgeçmi ş formuyla, ilgisine göre son ba şvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday 
veya isteklinin bünyesinde bulundu ğu hususu ise, son ba şvuru veya ihale tarihinden bir önceki 
aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildi rimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gere ği 
kaydolabilece ği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik person el ve teknik personelin, 
özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma v eya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen 
toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik 
edilir. 
          - İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, p ilot ve özel ortaklara ait teknik 
personelin tamamı de ğerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör orta ğa ve diğer ortaklara ait 
teknik personel i şin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundu rularak, ayrı ayrı istenir 
ve değerlendirilir. 
           - Teknik personel olarak bildirilen ki şiler ihale konusu i şte çalışacaklarına ili şkin yazılı 
beyanlarını verirler. -Teknik personel olarak bildi rilen ki şiler, aday veya isteklinin bünyesinde 
görev yaptıkları süre boyunca, ba şka bir gerçek veya tüzel ki şide bünyesinde çalı şamazlar. 
            -Teknik personel niteli ğine sahip gerçek ki şi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, 
limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anon im şirketlerin yönetim kurulu 
başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve gen el müdür ortakları, ortak giri şimlerin 
ise gerçek ki şi ortakları ve tüzel ki şi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları ta şıyan gerçek ki şi 
ortaklarının teknik personel olarak bildirilmesi du rumunda, aday veya isteklinin bünyesinde 
çalıştığına dair belge aranmaz.  

4.4. Bu ihalede benzer i ş olarak kabul edilecek i şler:  

4.4.1. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel Tablosu 5/C sınıf ve üstü 
yapılara ait yapılmı ş proje i şleri yapmı ş olmak.  
 
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday 
teklif vermek üzere davet edilecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:  



7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı Antalya 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlü ğü Ek Hizmet Binası Ye şil Bahçe Mahallesi Lara Cad. No:2 Muratpa şa 
Antalya adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın 
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde 
gönderilecektir.  
 
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Antalya Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlü ğü Ek Hizmet Binası Ye şil Bahçe Mahallesi Lara Cad. No:2 Muratpa şa 
Antalya adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.  


