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DÜNYA BANKASI FĠNANSMANLI ĠNġAAT PROJELERĠNDE 

UYGULANAN ĠHALE PROSEDÜRLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, inĢaat projelerinin finansmanı, finansman temini için uygulanan 

prosedürler ve inĢaat firmalarının ihalelerde rekabet edebilir teklif fiyatını belirlemek 

kadar ihale prosedürlerine uygun teklif dosyası hazırlamalarının önemi vurgulanarak; 

dünyada yer alan önemli finans kuruluĢları hakkında bilgi verilmiĢ ve bu konular 

bugün dünyada en önemli finans kuruluĢu olarak gösterilen Dünya Bankası’nı 

inceleyerek ele alınmıĢtır. 

Altı bölümden oluĢan çalıĢmada, birinci bölüm giriĢ bölümü olup, bu bölümde; tez 

kapsamında ele alınan problem, çalıĢmanın amacı, kapsam ve sınırları 

açıklanmaktadır.  

Ġkinci bölümde, büyük inĢaat projelerinde finansman temini konusu ele alınmıĢ; 

öncelikli olarak finansman sağlayan kuruluĢların inĢaat sektörüne bakıĢ açısı ve 

inĢaat firmalarının finansman temininde karĢılaĢtıkları sorunlar incelenerek; inĢaat 

sektörünün riskli yapısı nedeniyle, özellikle finansman kuruluĢları arasında önemli 

bir yere sahip olan bankaların inĢaat firmalarını kredilendirmekten kaçındığı ve 

inĢaat firmaları üzerinde ihale prosedürleri kadar ayrıntılı analizler yaptığı ortaya 

çıkmıĢtır. Daha sonra finansman türleri; finansman kuruluĢları, malsahibi ve inĢaat 

firmaları açısından ele alınarak sınıflandırılmıĢtır. Bölüm sonunda ise geniĢ kapsamlı 

uluslararası finansman kuruluĢları ve iĢleyiĢleri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde, teze konu olan Dünya Bankası’nın tanımı ve yapısı açıklanmıĢtır. 

Bu kapsamda,  Dünya Bankası’nın tarihçesi, organizasyon yapısı, stratejileri, 

faaliyetleri, proje döngüsü, ihale prosedürleri ve genel özellikleri ele alınmıĢtır.  

Dördüncü bölümde, Dünya Bankası finansmanlı büyük inĢaat projelerinde en çok 

kullanılan ihale prosedürü olduğu saptanan “Uluslararası Rekabete Açık Ġhale 

Prosedürü” ele alınarak; standart ihale dokümanları incelenip, ihale prosedürleri ve 

standart formları tanıtılmıĢ, firmalarda aranan yeterlilik kriterleri,  teklif hazırlama 

aĢamasında dikkat edilmesi gereken konular ve Dünya Bankası’nın teklif 

değerlendirme prosedürü hakkında bilgi verilmiĢtir.  

BeĢinci bölümde, inceleme kapsamı içinde tutulan Dünya Bankası’ın uluslararası 

rekabete açık ihale prosedürü örnek bir proje üzerinde açıklanmak istenmiĢ ve Dünya 

Banksı tarafından toplam 505 milyon $ kredi sağlanarak finanse edilmiĢ olan, 

“Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma”  (Marmara Earthquake Emergency 

Reconstruction-MEER) projesi kapsamında; “yükseltilmiĢ inĢaat standartları 

uyarınca, depremden etkilenen Ģehir ve köylerde, daimi konutların ve sağlık 

tesislerinin yenden inĢa edilmesi”  amacıyla gerçekleĢtirilmiĢ olan, 24  inĢaat 

sözleĢmesi paketinden oluĢan “Daimi Konut ĠnĢaatı” projesi örnek proje olarak 

incelenmiĢtir. Paketlerden birinin ihalesini kazanan müteahhit ve müĢavir firma ve 

ihaleyi açan idare olan T.C. BaĢbakanlık Proje Uygulama Birimi yetkilileri ile 

yapılan görüĢmeler doğrultusunda, uygulanan ihale prosedürünün özellikleri, 



 x 

müteahhit firmanın ihale hazırlık sürecinde yaptığı çalıĢmalar ve  Dünya Bankası 

finansmanlı bir proje olmasının getirdiği özellikler ele alınarak açıklanmıĢtır.  

Son bölüm olan altıncı bölüm ise sonuç bölümü olup, genel değerlendirme 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda, incelenen örnek projenin Dünya Bankası finansmanlı 

olmasının getirdiği özellikler, acil durum olması nedeniyle prosedür dıĢına çıkılan 

konular ele alınarak, ihale hazırlığı aĢamasında izlenmesi gereken adımlar ve 

firmaların tekliflerini hazırlarken dikkat etmesi gereken hususlar özetlenmiĢtir.
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THE ANALYSIS OF THE BIDDING PROCEDURES AT THE 

CONSTRUCTION PROJECTS WHICH ARE FINANCED BY THE WORLD 

BANK 

SUMMARY 

In this study, financing of the construction projects, its procedures and importance of 

preparing of the bid documents in accordance with the instructions and conditions of 

the bidding documents are emphasized, comprehensive financing institutions in the 

world are explained and, these subjects are handled on the World Bank which is the 

most important financing institution in the world. 

In this scope, the thesis is divided into six parts. The first part is introduction and 

contains definition of the problem and objectives of the thesis. The main objectives 

of this study are; 

-To emphasize the importance of financing of the construction projects and its 

procedures at the biggest projects, 

-To give information about comprehensive financing institutions in the world, 

-To clarify the project cycle and the bidding procedures of the World Bank to 

Turkish construction companies which want to participate in bidding of the World 

Bank financed projects. 

In the second part, financing of the biggest construction projects is handled and first, 

the point of view of the financing institutions to the construction sector and, 

problems of the construction firms at the financing of their projects. Second, types of 

financing are classified according to participants of the project that are financing 

institutions, owner and construction firms. At the end of the part, comprehensive 

financing institutions are explained. 

In the third part, definition and organization of the World Bank are explained with 

it’s history, strategies, activities, project cycle, bidding procedures and it’s general 

characteristics. At the end of this chapter, it is determined that “International 

Competitive Bidding Procedure” of the World Bank is the most comprehensive and 

useful procedure. 

In the fourth part, “International Competitive Bidding Procedure” of the World Bank 

is explained and standard bidding documents, standard forms, qualification criteria, 

important subjects in the bidding procedure and bid evaluation procedure of the 

World Bank are clarified.  

In the fifth part, the World Bank bidding procedure is explained with a case study. 

For this reason, bidding procedures of the construction works in scope of the 

Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project that is financed by the 

World Bank is explained as a case study. In this stage of the thesis is implemented 

with the direction of the conservations that are done with construction and consultant 



 xii 

firms of the subject contract package of the project and Republic of Turkey Prime 

Ministry Project Implementation Unit that is the employer.  

In the sixth part of the thesis is conclusion and evaluation part. The key 

characteristics of the MEER project about that is the World Bank financed project, 

applications which are different from the procedure in the bidding process because of 

emergency and, the important and remarkable subjects in the bid preparation of 

construction firms are summarized. 
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1. GĠRĠġ 

İnşaat firmaları, büyük sermaye yatırımına gerek duymamakta, bu nedenle inşaat 

sektörüne giriş kolay olmaktadır ve bunun sonucu olarak sektörde farklı 

büyüklüklerde bir çok firma yer almaktadır. Bu firmaların büyük bir çoğu sermayesi 

sınırlı olan aile şirketleridir ve kurulma aşamasında ilk finansman teminini genellikle 

kişisel kaynaklarından sağlamaktadırlar. Ancak, teknik ve organizasyonel açıdan 

gerekli yeterliliğe sahip olmayan bir çok firmanın, varlığını sürdürebilmesi amacıyla 

düşük kar marjı ile iş alması, rekabet ortamını olumsuz etkilemekte; başarısızlıkla 

sonuçlanan projelere ve  firmaların iflasına yol açabilmektedir. 

İnşaat firmalarının varlıklarını sürdürebilmeleri için yeni projeler almaları 

gerekmektedir. Çeşitli iş alma yolları bulunmakla birlikte başlıca iş temin yolu 

ihalelerdir. Yatırım kararı verilmiş bir projenin gerçekleştirilmesine talip olan 

yüklenici inşaat firmaları arasında teknik, finansal ve yönetimsel açılardan en uygun 

olanının seçilmesi işlemi olan ihalelerde; sektörde yer alan firmaların çokluğu, inşaat 

sektörünün uluslararasılaşması, taşıdığı riskler ve proje özellikleri gibi unsurlar 

süreçteki rekabet ortamını arttırmaktadır. Bu nedenle; inşaat firmalarının teknik, 

organizasyonel ve yönetimsel açıdan yeterliliği, pazar araştırmasını iyi yapması, 

doğru iş seçimi, idare ile ilişkileri, ihale prosedürünü iyi bilmesi ve teklif hazırlığına 

gerekli özeni ve ciddiyeti göstermesi, inşaat firmalarının rekabet edebilirliği 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

İnşaat firmaları, genellikle işverenden aldıkları avans ile işe başlamakta ve her ay 

yaptıkları işlerin karşılığı olarak işverenden aldıkları hakedişler ile nakit akışlarını 

sağlamaktadırlar. Bu nedenle, işverenin güvenilirliği ve işin finansman kaynağı, 

inşaat firmaları açısından önemlidir. [1] 

Türk inşaat sektöründe, inşaat firmalarının bir işe girip girmeme kararını en fazla 

etkileyen 4 faktörün sırasıyla; girişimcinin güvenilirliği, gerekli finansal kaynaklar, 

işin riski ve büyüklüğü;  teklif fiyatını en fazla etkileyen 4 faktörün ise sırasıyla; 
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İşin riski, hakediş ödeme koşulları, finansal kaynaklar, işin büyüklüğü ve 

girişimcinin güvenilirliği  olduğu saptanmıştır. [1] 

Ayrıca, inşaat firmalarında uluslararası projelere girip girmeme kararının verilmesine 

yönelik yapılan araştırmada, finansal sorunların kontrol edilemeyen riskler arasında 

önemli bir yer aldığı belirtilmiştir. [2] 

1.1.Problemin Tanımlanması 

Sektörün taşıdığı riskler ve güvensiz imajı nedeniyle, inşaat firmalarının finansman 

temin etmesinde yaşadığı sorunlar; firmaların, finansmanı güvenilir kaynaklardan 

sağlanan projelere yönelmesine neden olmaktadır. Özellikle, ülkemiz de dahil olmak 

üzere; gelişmekte olan ülkelerde, büyük kalkınma projeleri tek kaynaktan finanse 

edilememekte, hükümetlerden veya uluslararası finansman kuruluşlarından dış 

finansman sağlanmaktadır. Böylece konu uluslararası boyuta çıkarak daha da önem 

kazanmakta ve sürece yerel ve yabancı bir çok katılımcı dahil olmaktadır. 

Ancak bu tür, büyük inşaat projelerinde ihale süreci karmaşık bir yapıya sahip olup,  

kredi anlaşmasına bağlı olarak genellikle, finansman sağlayan kuruluşun ihale 

prosedürü uygulanmaktadır. İhale sürecinin karmaşık görünmesi ve firmalar 

tarafından yeterince anlaşılmaması, finansman kuruluşu tarafından işverenin 

firmalarda aramasını istediği yeterlilik kriterlerinin çokluğu ve detaylılığı bir çok 

firmanın bu projelerin ihalelerine katılmasını işin başında engellemekte, katılan 

firmaların ise ihale prosedürünü iyi bilmemesi ve önemli hususları gözden kaçırması 

sonucu,  usulüne uygun başvuru yapamamasından dolayı, elenmesine ve hatta 

teminatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu problemlerin varlığının saptanması, 

tez konusunun belirlenmesine kaynak teşkil etmiştir. 

1.2.ÇalıĢmanın Amacı  

İnşaat firmalarının ihale hazırlığında, rekabet edebilir teklif fiyatının belirlenmesi 

kadar, ihale dosyasının gerektirdiği koşullara uygun teklif dosyasının hazırlanması da 

büyük önem taşımaktadır.  

Bu gerçekten yola çıkarak, tez konusunun belirlenmesi aşamasında öncelikle, İTÜ 

kitaplıkları, yerel ve yabancı çeşitli dergiler taranarak literatür incelemesi yapılmış ve 

yapılan araştırmalar sonucunda, inşaat firmalarının ihale hazırlık sürecinin daha çok 



 3 

rekabet edebilir teklif fiyatının belirlenmesine veya işe girip girmeme kararının 

verilmesine yönelik olarak ele alındığı; teklif dosyasının kapsamının ihaleyi açan 

idarenin koşullarına göre değiştiği ve literatürde bu konuyla ilgili olarak sadece genel 

açıklamalar yapıldığı görülmüştür. 

Bu aşamada, sektörden bazı firmaların yetkilileri ile görüşülerek ve yapılan literatür 

araştırması sonucu, ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları büyük inşaat projelerinin 

ihalelerinin genellikle dünya çapında bilinen Dünya Bankası, Avrupa Yatırım 

Bankası veya bölgesel kalkınma bankaları gibi geniş kapsamlı uluslararası finansman 

kuruluşlarının finanse ettiği projelerin ihaleleri olduğu, bu ihalelerde finansman 

kuruluşlarının kendi standart ihale prosedürlerinin uygulandığı ve bu tür ihalelerin 

teklif dosyasının hazırlanmasının büyük özen gerektirdiği  yönünde bilgi alınmıştır.  

Bu bilgiler doğrultusunda yapılan araştırmalar neticesinde, tez kapsamında; dünyada 

önde gelen uluslararası finansman kuruluşlarından biri olduğu saptanan; bu güne 

kadar ülkemizde toplam 129 projeyi finanse ederek, 15,5 milyar $ kredi sağlamış 

bulunan ve Türkiye‟de de uluslararası finansman kuruluşu denilince akla ilk gelen 

kuruluş olan Dünya Bankası‟nın finanse ettiği inşaat projelerinde uygulanan ihale 

prosedürleri incelenmiştir.  

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda, Dünya Bankası‟nın kendi standart 

dokümanları dışında, konu hakkında Türk inşaat firmalarının kapsamlı olarak ve kısa 

sürede bilgilenmesini sağlayacak bir yayına rastlanamamıştır. Dünya Bankası‟nın 

yapısı, proje döngüsü, ihale fırsatlarının nasıl elde edileceği, hangi aşamada ihaleler 

ve planlanan projeler hakkında ne tür bilgilere nereden ulaşılabileceği ve ihale 

prosedürlerini açıklayan bir çalışmanın eksikliği görülmüştür. 

Bütün bunlara bağlı olarak tezin amacı; büyük ölçekli projelerde finansman 

temininin önemini ve finansman temini için uygulanan prosedürlerin iş alış 

prosedürleri kadar önemli olduğunu vurgulamak, bugün dünyada yer alan en önemli 

finans kuruluşları hakkında bilgi vermek ve bugüne kadar gerçekleştirilen 

uygulamalarda pek çok Türk inşaat firmasının teklif fiyatının uygun olmasına 

rağmen, prosedürleri tam olarak yerine getirmediği için ihaleyi kazanamadığı 

gerçeğinden yola çıkarak, bu konuları bugün için dünyada en önemli finans kuruluşu 

olarak gösterilen Dünya Bankası‟nı inceleyerek açıklamak şeklinde saptanmıştır.
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Bu kapsamda, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası inşaat 

projelerinin  ihalelerine katılmak isteyen Türk inşaat firmalarına; Dünya Bankası 

proje döngüsü ve ihale prosedürlerini hakkında bilgi vermek, bu prosedürleri örnek 

bir proje üzerinde açıklayarak  böylece; Dünya Bankası tarafından aranan kriterler 

doğrultusunda firmaların yetersiz bulundukları konularda eksiklerini 

tamamlayabilmeleri için yol göstermek ve teklif hazırlık sürecinde göz önünde 

bulundurulması gereken konulara dikkati çekmek hedeflenmiştir.  
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2. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNĠN FĠNANSMANI  

Dünya ekonomisinde yaşanan globalleşme; inşaat sektörünü de etkilemiş, inşaat 

firmalarının yeni yabancı pazarlara yayılması için önemli fırsatlar sağlamıştır. 

Ülkeler arası bölgesel ve ticari birlikler, teknolojik gelişmeler, ekonomik, sosyal ve 

politik değişimler, işgücünün giderek serbest hale gelmesi gibi oluşumlar; 

uluslararası ticaretin ve inşaat sektörünün gelişmesinin önündeki engelleri azaltan 

önemli etkenler olmuştur.  

Özellikle, altyapı, yol, konut gibi hemen hemen her türlü inşaata gereksinim duyan 

gelişmekte olan ülkelerde yeni iş fırsatları artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin 

özellikleri incelendiğinde; politik istikrarsızlık, düşük yaşam standartları, düşük 

üretkenlik seviyesi, yüksek işsizlik, verimsiz çalışma, ve proje finansman 

özelliklerinin önem taşıdığı görülmektedir. [3] 

Bu özellikleri nedeniyle gelişmekte olan ülkeler, genellikle dış kaynaklardan 

finansman ihtiyaçlarını sağlamaktadırlar. Özel sektör projeleri veya küçük projeler 

yerel kaynaklardan sağlanabilirken; kamu sektöründeki büyük projeler genellikle 

uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredi veya hibelerle 

gerçekleştirilmektedir. [3] 

Uluslararası finansman, ülkeler arasındaki çeşitli türden finansal akımların ve 

işlemlerin nitelendirilmesinde kullanılan genel bir kavramken; dış borçlanma, söz 

konusu akımlar içerisinde borçluluk ilişkisine neden olan ve belirli süreler sonunda 

iade edilmeyi gerektiren çeşitli finansal işlemlerdir. Dış borçlanma, asıl itibariyle 

gelişmekte olan ülkeleri ve çoğunlukla da bu ülkelerdeki kamu sektörlerini 

ilgilendiren bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. [4]  

Görülüyor ki, projelerin gerçekleşebilmesi için bir finansmana ihtiyacı 

bulunmaktadır ve büyük projelerin finansmanın sağlanmasında tek kaynak yeterli 

olmamaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin  önemli kalkınma projelerinin 

dış finansman ile gerçekleşmesine neden olmaktadır. Varlıklı ülkelerde bu projeler 
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hazine bütçesi gibi tek bir kaynaktan finanse edilebilirken; gelişmekte olan ülkelerde, 

hükümet kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle bu mümkün olamamaktadır.  

Ülkemizde de kamu yatırımları, bütçe kaynaklarından, fonlardan, ve dış borçlanma 

yoluyla sağlanan kaynaklardan finanse edilmektedir. Ancak hükümetin bütçeden 

desteklediği projeler her yıl bütçeye konan ödenekler oranında finanse edildiğinden, 

ekonomideki büyüme ve krizlerden doğrudan etkilenmektedir. Büyümenin olduğu 

dönemlerde, bu projelere aktarılan kaynak artmakta, ekonomide meydana gelen 

sıkıntılar ve krizler sonrasında ise, projelere aktarılan kaynaklar kesilebilmekte ve 

dolayısıyla yatırımların tamamlanması uzun sürmektedir. Bütçeden finanse edilen  

projelerdeki siyasi risk payı oldukça yüksek olup, hükümet değişikliklerinde devam 

eden projelerin kaynağı bir anda kesilebilmektedir. [5] 

Fonlar aracılığıyla finanse edilen yatırımlar ise, fonun kaynaklarına ve fonda ne 

kadar kaynak olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Ancak son yıllarda bu fonların 

tasviyesi ve disiplin altına alınması planlanıp bu kapsamda da fonların tasviyesine 

başlanmıştır. [5] 

Türkiye‟de yapılan yatırımların büyüklüğü, ülke içindeki kaynaklar ile finanse 

edilmesine olanak sağlamadığından, bu projelerde dış kaynak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde, dış finansman ihtiyacı Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanmaktadır. 

Kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen projelere çeşitli uluslararası 

kaynaklardan dış finansman sağlanmaktadır. Bu kaynaklardan sağlanan krediler için 

genellikle Hazine garantisi gerekmekte olup, bu krediler ancak kamu sektörü için 

kullanılabilmektedir. Türkiye‟nin mal ve hizmetlerinin yurtdışına ihracı ise 

Eximbank‟ın açtığı kredilerle olmaktadır.  

Hazine Garantilerinin Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına 

İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik‟de (2002) “Hazine geri ödeme garantisi; 

kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber 

sermayelerinin %50‟sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu 

bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları lehine bu kuruluşların dış 

finansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri ödemesi hususunda verilen 

garantilerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. [6] 
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Uluslararası kuruluşlar veya yabancı hükümetlerden sağlanan kredilerle finanse 

edilen kamu projeleri için Hazine geri ödeme garantisi verilmesine, sadece Hazine 

Müsteşarlığı‟nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. [6]   

Hazine geri ödeme garantisi verilebilmesi için; kuruluşun müsteşarlığa ödenmemiş 

bir borcunun bulunmaması, garantili kredinin geri ödeme döneminde kuruluşun ön 

görülen nakit akışının kuruluşunun Müsteşarlığa olan mevcut borçlarından 

kaynaklanan yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olması ve projenin işletmeye 

alınmasından sonra kuruluşun borcu karşılayacak şekilde projeden doğrudan veya 

dolaylı getiriyi sağlaması gerekmektedir. [6]   

Hazine garantisi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilen kredilere 

izin verme yetkisi de yine Hazine Müsteşarlığı‟nda bulunmaktadır. [7]   

Yıllık yatırım programında yer alan projelerde dış finansman sağlanması için idare 

tarafından müsteşarlığa müracaat edilmektedir. Müsteşarlık projenin; fizibilite 

etüdünün bulunup bulunmadığı ve uygunluğunu, yıllık yatırım programındaki yeri ve 

önceliğini, yatırım programı ile öngörülen yıllık dış ve toplam ödeneği ile dış ve 

toplam proje tutarı , yapım işlerinde uygulama projesinin bulunup bulunmadığı 

hususlarında Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü alır. DPT tarafından uygun 

görüş verilen projeler için Banka‟dan alınan onay çerçevesinde Uluslararası Kredili 

İhale izni verilir ve idare şartnamesini hazırladıktan sonra ihaleye çıkar. [8]  

Hazine garantörlüğünde sağlanan kredilerin ana para, faiz ve her türlü ücret geri 

ödemeleri borçlu kurum tarafından yapılmaktadır.  Borçlu kurum, hazine garantisi 

altındaki geri ödemeler için gereken tutarı vadesinde geri ödenecek şekilde 

planlamak ve gerekli kaynakları tahsis etmekle yükümlüdür.  Beklenmeyen nakit 

akışlarında ortaya çıkabilecek aksamalara bağlı olarak geri ödemelerde mali 

durumunun yetersiz olması durumunda hazine tarafından borcun kısmen veya 

tamamen üstlenilmesini talep edebilmektedir. [9] 

2.1. Finansman KuruluĢlarının Sektöre BakıĢ Açısı ve ĠnĢaat Firmalarının 

Finansman Temini Konusunda KarĢılaĢtıkları Sorunlar 

İnşaat sektörü; proje tipi üretim yapılması, üretim yerinin değişken olması, arsaya 

bağımlı üretim ve bunun getirdiği risk ve belirsizlikler, üretim süresinin uzunluğu, 

parçalı bir organizasyon yapısına sahip olması, projelerin çeşitliliği ve bunlara bağlı 
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olarak ertelenebilir ve kararsız talep özellikleri nedeniyle, faaliyetsel ve finans 

sistemleri açısından diğer sektörlerden farklılıklar göstermektedir.  

İnşaat firmalarının en büyük gelir yaratan dış finansman kaynakları banka kredileri 

olup; inşaat firmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üstlenecekleri inşaat 

projeleri için banka kredisi elde etmesindeki zorluklar bilinmekte ve araştırmalara 

konu olmaktadır.  Bu konuda yapılan araştırmalar, konuyu inşaat firmaları ve 

bankalar açısından ele almaları nedeniyle iki gruba ayrılmaktadır. 

Konuyu inşaat firmaları açısından ele alan çalışmalarda; banka finansmanının 

eksikliğinin, küçük ölçekli firmaların gelişmesini olumsuz etkileyen önemli 

etkenlerden biri olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu firmaların sosyoekonomik 

kalkınmada önemli bir rol aldığının ve finansal sorunlarının bilinmesinin, 

hükümetlerin ve finansman sağlayıcıların çeşitli finansman programları ile sorunu 

hafifletmeye çalışmasına neden olduğu açıklanmaktadır. [10] 

Diğer bir araştırmada da, küçük ölçekli inşaat firmalarının banka finansmanını elde 

etmesinde karşılaştıkları zorluklara neden olan faktörler şu şekilde sıralanmıştır: 

İnşaat sektörünün kötü imajı ve bankaların inşaat sektörü hakkındaki yetersiz bilgisi, 

küçük inşaat firmalarının finansal yönetim bilgisinin zayıflığı, düşük sermaye 

kapasitesi ve banka ile iş ilişkilerinin zayıflığı, malsahibinin yetersiz finansal yapısı 

ve buna bağlı olarak finansman onay prosedürünün karmaşıklığı. [10]  

Konuyu bankalar açısından ele alan araştırmalarda ise; ülkelerin gayrisafi milli 

hasılasına önemli katkısı olmasına, diğer sektörleri etkileyecek yapısı bulunmasına, 

yurtdışı müteahhitlik  hizmetleri yoluyla yıllar itibariyle önemli miktarda döviz girişi 

sağlamasına rağmen, yukarıda sayılan özelliklerinden dolayı, ekonomideki krizlere 

ve dalgalanmalara hassas olması nedeniyle, inşaat sektörünün risk payı çok yüksek 

olarak değerlendirilen bir sektör olduğu ve bir çok bankanın bu sektörü 

kredilendirmekten uzak durmaya özen gösterdiği belirtilmiştir. [5] 

Yine aynı çalışmada; günümüz bankacılığının her kullandırılan kredide, kredinin 

hangi amaçla kullandırılacağını, nerede kullanılıp, hangi kaynaklardan ve ne zaman 

kapatılacağını, firmanın yaptığı işlerin göstergesi olan finansal raporlardan öğrenmek 

istedikleri; bu amaçla bankaların kredi taleplerini detaylı olarak inceleyerek, 

kredilerin banka politikalarına uygun olarak kullandırılıp kullandırılmadığını ve geri 

ödeme kaynaklarını değerlendirdikleri belirtilmiştir.  [5] 
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Diğer bir kaynakta ise; bankaların, bir projeyi finanse etmeye karar verirken, 

öncelikli olarak projenin tamamlanma riskine baktıkları; gerekli toplam finansmanın 

sağlanmasının yanında inşaat firmasının yeterliliği, yani projeyi gerçekleştirebilecek 

kapasitesi ve daha önce yaptığı işlerin referansları ve projenin teknik olarak 

yapılabilirliğinin banka için önemli olduğu ve bir projeye başlarken 100 liraya 

finanse edilmesi öngörülen projenin 100 liraya mal olacağından bankanın emin 

olması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, kredi verilirken; projenin tamamlanma 

riski, tedarikçi riski, üretim, işletme, bakım onarım riski, çevresel riskler, hukuki 

riskler, ekonomik riskler; para birimi, devaluasyon, enflasyon, faiz ve likitide 

riskinin bankalar tarafından ayrıntılı olarak incelendiği belirtilmiştir.  [11]  

İnşaat sektörünün ve firmalarının yapısal özelliklerinden dolayı inşaat firmalarının 

kredilendirilmesinde klasik finansal ve kredi analizleri inşaat firmalarına 

uygulanamadığı, inşaat firmalarının bankalar tarafından değerlendirilmesinde 

izlenecek yöntemleri ele alan araştırmaların yapıldığı görülmüştür. 

Bu araştırmalarda, inşaat firmalarının ortaklık yapılarının daha çok şahıs ve aile 

şirketi temeline dayanması, diğer sektörlere göre daha az kurumsallaşmış 

organizasyon yapısına sahip olması ve iş hacminin artmasına paralel olarak 

kadroların genişlemesine karşılık ortaklık yapılarının değişmemesi, firma patronunun 

işin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu; bu durumun, finansman kuruluşları 

açısından risk oluşturan önemli bir faktör olarak değerlendirildiği ve “tek adam riski” 

olarak adlandırıldığı açıklanmaktadır. [5] 

Yine aynı araştırmalarda, Bankaların yaptıkları finansal analiz sonucunda, talep 

edilen nakit kredilerin, firmanın faaliyet gelirleri ile geri ödenip ödenmeyeceğini 

belirlemeyi amaçladıkları; inşaat firmalarının kredi değerliliği saptanırken, aşağıda 

belirtilen faktörlerin kredi analizinde dikkate alındığı belirtilmiştir: 

 Firmanın moralitesi  (dürüstlüğü, içtenliği, bilgisi ve güvenilirliği) 

 Firmanın yakın geçmişte yüklenmiş olduğu işlerde gösterdiği performans, 

 Firmanın devam eden işlerinin değerlendirmesi, 

 Kredilendirilecek projede firmanın ve bankanın üstlendikleri riskler, 

 İnşaat sözleşmelerinin türü ve özellikleri, 

 Firmanın makine parkının üstlenilen işlere göre yeterliliği, 
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 Firmanın teklif verme yöntemi ve iş almada izlediği strateji, 

 İşverenin mali gücü, 

 İşverenin moralitesi, 

 İşverenin yapacağı ödemeler ve ödeme koşulları, 

 Firmanın işletme sermayesinin ve öz kaynaklarının, yüklenilen ve devam 

eden işler için yeterli olup olmadığı, 

 Firmanın şarta bağlı borçları ve varsa firmanın hukuki uyuşmazlıkları, 

 Firmanın faaliyet konusu dışındaki yatırımları, iştirakleri ve mali durumu.   

[5, 12] 

Bu faktörler kapsamında; firmanın bilanço ve gelir tablosu gibi mali tabloları, devam 

eden projelerle ilgili bilgileri gösteren proje statü raporu, tamamlanan işler tablosu, 

sahip olunan ve kiralanan makine parkı listesi, proforma nakit akım tabloları ve nakit 

bütçeleri  ayrıntılı olarak incelenmektedir.  

Özetle, bankaların inşaat firmalarının kredi analizlerini şu başlıklar altında yaptığı 

saptanmıştır:  

 Firmanın tanıtımı,  

 Firmanın tamamladığı işler,  

 Ortaklık yapısı ve ortaklar hakkında bilgi,  

 Gayrimenkuller hakkında bilgi,  

 İştirakler-grup firmaları-kurulan JV‟lar,  

 Yönetim yapısı,  

 Faaliyetleri,  

 Makine parkı ve tesisler,  

 Hedefler ve projeksiyonlar,  

 Finansal analiz,  

 Firma-banka ilişkileri,  
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 Firmanın piyasadaki ve banka nezdindeki itibarı,  

 Talep edilen krediler ve koşulları. [5] 

Bununla birlikte firmaların kredi limitlerinin belirlenmesi konusunda, Nicholas, Holt 

ve Mihsen tarafından yapılan araştırmada, bankaların firmaların inşaat 

malzemelerinin tedariği için kredi limitlerini belirlerken dikkat ettikleri dört ana 

konu olduğu belirlenmiştir. Bunlar:  

1. Yüklenicinin yönetim yeteneği ve işin finansal bakış açısı,  

2.  Geçmiş yıllardaki karlılığı, genel bilanço durumu ve tahmin edilen cirosu,  

3.  Organizasyon likiditesi ve  

4.  Malzeme tedarik güvenliği ve bütün olası risklerdir. [13]  

Finansman temini aşamasında, sektörün ve firmanın özelliklerinin yanında, 

sağlanacak finansman türü de önem taşımaktadır. Finansman türlerinin projenin üç 

ana katılımcısı olan; inşaat firmaları, mal sahibi ve finansman kuruluşları açısından 

sınıflandırılması aşağıdaki bölümde açıklanmıştır.  

2.2. Finansman Türleri 

Finansal yönetim kapsamında üç temel karar mekanizması bulunmaktadır. Bunlar; 

hangi aktivitelerin finanse edileceği hakkında yatırım kararı, bu aktivitelerin nasıl 

finanse edileceği hakkında finansman kararı, firmanın finansal kaynaklarının en 

etkin biçimde nasıl yönetileceği hakkında para yönetimi kararıdır.Uluslararası 

işlerde bu üç karar; ülkelerin farklı para birimleri,  vergilendirme sistemleri, sermaye 

akışı ile ilgili düzenlemeler, işletme aktivitelerinin finansmanı hakkındaki normlar, 

ekonomik ve politik risklerin seviyesi, sosyoekonomik koşullar, organizasyonel 

ilişkiler ve teknolojik problemler gibi faktörler nedeniyle karmaşık bir yapıya 

sahiptir. Buna bağlı olarak, iyi bir finansal yönetim, rekabet edebilir avantajların 

önemli bir kaynağı olabilmektedir. [14]  

Finansman türleri projenin üç ana katılımcısı olan; inşaat firmaları, mal sahibi ve 

finansman kuruluşları açısından farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma 

aşağıda açıklanmıştır: 
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2.2.1. Finansman KuruluĢları Açısından Sınıflandırma 

En büyük gelir yaratan finansman kaynağı olan bankalar açısından finansman türleri; 

proje finansmanı ve konvansiyonel kredi olarak iki temel gruba ayrılmaktadır.  

Dünyada uzun yıllardır uygulanmakla birlikte, ülkemizde son yıllarda tanınmaya 

başlayan proje finansmanı, kredinin geri ödemeleri için projenin nakit akışlarının ve 

yaratacağı gelirlerin esas alındığı bir finansman şeklidir. Bu tür finansmanda, 

finansman kuruluşları projenin nakit akışlarını ve sözleşmeleri kredi teminatı olarak 

kullanmaktadırlar bu nedenle firmanın borçlanma kapasitesinin üstüne 

çıkılabilmektedir. [11] 

Buna karşılık konvansiyonel kredide, kredinin geri ödemeleri için şirketin tüm 

faaliyetlerinden yararlanılan nakit akışları esas alınmaktadır, kredinin teminatını 

şirketin tüm varlık portföyü oluşturur, projeden yaratılan nakit akışları diğer 

projelerde de kullanılabilir, serbest nakit kullanım yetkisi şirkettedir ve firmanın 

borçlanma kapasitesi kullanılmaktadır. [11]  

Proje finansmanı, proje sponsorları, kalkınma bankaları, yerel bankalar vb gibi 

kaynaklardan elde edilebilmektedir. [15]  

Bu grup içinde diğer bir sınıflandırma da nakdi ve gayri nakdi krediler şeklindedir. 

Nakdi krediler adından da anlaşılacağı gibi firmanın nakit temini konusunda yaşadığı 

sorunlar nedeniyle bu ihtiyacını karşılamak için bankalardan talep ettiği kredilerdir. 

Gayri nakdi krediler ise, geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu, avans 

teminat mektubu, kontragaranti gibi kredileri kapsamaktadır. 

2.2.2. Mal Sahibi Açısından Sınıflandırma 

Finansman türlerinin diğer bir sınıflandırılması da; kamu finansmanı (public 

funding), özel sektör finansmanı (private sector funding)  ve kamu-özel sektör 

ortaklıkları (public-private partnership) şeklindedir.  

Kamu veya özel sektör finasmanlı projeler, dünya çapında inşaat işlerinin ana 

kaynağını oluşturmaktadır. Bu durum, devletin bir kurumu veya özel bir kuruluş gibi 

tek kaynaktan finanse edilen projelerde görülür. Ancak büyük projelerin tek 

kaynaktan finanse edilmesi sık rastlanılan bir durum değildir ve tek kaynaklı 

finansman modeli daha çok yerel piyasalarda kullanılmaktadır. [16]  
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Kamu-özel sektör ortaklıkları ise, tümüyle özel sektör tarafından finanse edilemeyen 

projelerde, ticari finansal analiz ile toplumsal fayda-maliyet analizi arasında kalan 

farkın, kamu sektörü tarafından kısmen kapatıldığı bir finansal model, bir iş ortaklığı 

düzenlemesidir. Ancak bu yapı ve ortaklık içerisinde gerek kamu ve özel sektör 

gerekse diğer paydaşlar arasında çok geniş ve ciddi anlamda bir risk paylaşımı ve 

yönetim şeffaflığı söz konusudur. Bu süreç içinde, özel sektör sermayesinin harekete 

geçirilerek kamu harcamalarının azaltılması hedeflenmektedir. [11] 

Kamu-özel sektör ortaklıkları modelinin başlıca amaçları arasında; politik etkileri 

azaltmak, dış sermayeyi çekmek, riski özel yatırımcıya transfer etmek, özel sektöre 

yaratıcı olarak en düşük maliyetli yolu belirleme serbestliğini tanımak, her alanda 

rekabet ve katma değer yaratmak,  kullanıcının yüksek kaliteyi mümkün olan en 

düşük maliyetle satın almasını sağlamak ve projenin toplam başarısı için motivasyon 

ve teşvik sağlamak sayılabilir. [11]  

2.2.3. ĠnĢaat Firmaları Açısından Sınıflandırma 

İnşaat firmalarının kurulma aşamasında, ilk finansman kaynakları genellikle bireysel 

kaynaklarından ve yeniden yatırım karlarından (ploughed-back) sağlanmaktadır. 

Firma büyüyüp, büyük projeler aldığında bu başlangıç finansman kaynakları yeterli 

olmamaya başlamaktadır ve finansman için dış kaynak ihtiyacı doğmaktadır. İnşaat 

firmaları finansman ihtiyaçlarını şu kaynakları kullanarak karşılamaktadırlar:   

1. İşveren tarafından verilen avanslar, 

2. Malzeme satan firmalardan sağlanan satıcı kredileri, 

3. Yapılan harcamalara oranla, işin başlangıç dönemlerinde daha fazla hak ediş 

alınması, 

4. Taşeronlara, işverenden hak ediş aldıktan sonra ödeme yapılması, 

5. Taşeron ödemelerinde kesinti yapılması, 

6. Bazı büyük projelerde devletin sağladığı özel finansman olanakları, 

7. Konut veya işyeri projelerinde inşaatın başlamasından önce yapılan 

satışlardan elde edilen kaynaklar, 

8. Banka kredileri. 



 14 

Bu finansman kaynakları içinde dikkat edilmesi gereken en önemli kaynaklar en 

büyük geliri yaratması nedeniyle banka kredileridir. İnşaat sektöründeki projelerin 

finansmanı sermaye ile karşılanması mümkün olmayan düzeyde büyük projeler 

olmasından dolayı; yapılmakta olan projelerin finansmanı için öz kaynak kullanımı 

pek yaygın bir uygulama değildir.[5] 

İnşaat firmalarının finansman ihtiyacı, proje finansmanı ve proje sürecinde ortaya 

çıkabilen aşağıda sıralı nedenlerle oluşan nakdi krediler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Bu tez çalışması proje finansmanı açısından ele alınmakla birlikte; finansman 

ihtiyaçlarını genellikle işveren avansları, hak edişler, satıcı kredileri ve taşeronların 

sağladıkları olanaklarla karşılayan inşaat firmalarının nakit kredi gereksinimi 

duymalarına neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:  

 Firmanın kapasitesinin üzerinde iş üstlenmesi durumunda, 

 Nakit girişleri ile ödemeler arasında zaman uyumu sağlanamaması 

durumunda, 

 İşverenin hak ediş ödemelerinde gecikmeler olması durumunda, 

 Projenin avansının olmayışı veya yetersiz kalması durumunda, 

 Yeni makine parkı için finansman ihtiyacı olması durumunda, 

 Proje kaynaklarının diğer faaliyet alanlarına kaydırılması nedeniyle işletme 

sermayesi ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, 

 İş programındaki gecikmelerin getirdiği maliyet artışları durumunda, 

 Mevcut borcun ödemesi zorunluluğu durumunda, 

 Zarar finansmanı için, 

 Kredili ihalelerde işverenin borcu dışında firmanın üstlendiği ek faizlerin 

firmadan karşılanması durumunda, 

 Maliyetlerin sağlıklı bir şekilde tahmin edilememesi, 

 İhalelerde aşırı fiyat kırılması, çok düşük veya karsız fiyatlarlar işin 

üstlenilmesi 

 Firmada iç denetimin yetersiz oluşu  [5,12] 



 15 

Yukarıda sıralanan nedenlerle oluşan, firmanın acil nakit ihtiyacını karşılamak için 

elde edilebilecek finansman türleri süresel açıdan; kısa, orta ve uzu dönemli 

finansman olarak üç gruba ayrılmaktadır: Kısa dönemli finansman (short-term 

finance) bir yıla kadar olan süreyi, orta dönemli finansman (medium-term finance) 

bir ve beş yıl arasında değişen süreleri, uzun dönemli finansman (long-term finance) 

ise beş yıldan uzun süreleri kapsamaktadır. [15] 

Kısa ve orta dönemli finansman; malzeme alımı, ekipman kiralanması, çalışanların 

ve alt yüklenicilerin ödemeleri gibi acil nakit akışı problemlerinin üstesinden gelmek 

için kullanılabilmektedir. Kısa dönemli finansman kaynakları: işletme sermayesi 

(working capital), kredi limiti üzerindeki poliçe veya çekler (bank overdratfs), ticaret 

kredileri (trade credit), factoring, kambiyo senedi (bills of exchange), ticari senetler 

(commercial papers) vb.‟dir. [15] 

Orta Dönemli Finansman kaynakları: Para kredi (finance houses),  satış ve geri 

kiralama (sale and leaseback-bir mülk sahibinin sermaye olarak kullanmak üzere 

nakit elde etmek için uyguladığı bir yöntemi, bir sermaye malını sattıktan sonra onu 

sahibinden kiralama), banka kredisi (bank loans) vb.‟dir. [15] 

Uzun dönemli finansman, ekipman ve tesislerin satın alınması veya şirket 

harcamalarına yardım edilmesi için gerekli olabilmektedir. Finansman sağlayıcılar 

her zaman, firmanın veya projenin taşıdığı riski değerlendirmeye çalışmaktadırlar. 

Yüksek risk demek yüksek finans harcamaları anlamına gelmektedir. Uzun dönemli 

finansman kapsadığı süre nedeniylede yüksek risk taşımaktadır. Kısa ve orta dönemli 

finansman ise göreceli olarak daha az riskli ve maliyetli olmaktadır. Uzun dönemli 

finansman kaynakları, dağıtılmamış karlar (retained profits), borç senedi 

(debentures), vb.‟dir. [15]  

2.3. GeniĢ Kapsamlı Uluslararası Finansman KuruluĢları 

Daha öncede açıklandığı gibi projelerin gerçekleşebilmesi için bir finansmana 

ihtiyacı bulunmaktadır ve büyük projelerin finansmanının sağlanmasında tek kaynak 

yeterli olmamaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin  önemli kalkınma 

projelerinin dış finansman ile gerçekleşmesine neden olmaktadır. Dış finansman 

kaynakları,  dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, 

resmi finansman fonları, uluslar arası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslar arası sermaye 
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ve finansman  piyasalarında faaliyet gösteren yatırım ve kalkınma bankaları da dahil 

olmak üzere tüm bankalar, satıcı ve alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarında dünya çapında yaklaşık 120 uluslararası iktisadi 

kuruluş bulunduğu belirtilmektedir. [17 ]  

Bu kuruluşlar arasında kalkınma bankaları önemli bir yer tutmaktadır. Bir kalkınma 

bankasının amacı, kalkınma sürecini hızlandırmaktır. Çoğu zaman, bu kuruluşlar 

hükümetler tarafından, kendi ekonomilerinin özel sektör içinde gelişimini 

desteklemek için kurulmaktadırlar. [15] 

Kalkınma bankalarının temel fonksiyonu, genellikle özel sektör tarafından karlı 

bulunmayan veya özel sektörün mali gücünün dışında kalan büyük tutardaki projeler 

için finansman sağlamaktır. Kredileri orta veya uzun vadeli olup, faiz oranları ticari 

kredilerden daha düşük ve geri ödeme süreleri daha uzundur. [18]  

Uluslararası kalkınma bankaları; evrensel, bölgesel ve ulusal olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ulusal kalkınma bankasına Türkiye Kalkınma Bankası örnek 

olarak verilebilir. Bölgesel kalkınma bankaları ise, Amerika Kalkınma Bankası, 

Avrupa Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası 

gibi bankalar olup, evrensel kalkınma bankası sınıfına Dünya Bankası Grubu 

girmektedir.  

Bölgesel kalkınma bankalarının işlevi, genellikle, ekonomik kalkınma ve 

entegrasyon ile sınırlı olmaktadır.  Bazı kalkınma bankaları aynı zamanda sosyal 

ilerlemenin teşvik edilmesi ile de ilgilidirler. Bunu başarmak için, banka içinde şu 

fonksiyonlara sahip bölümler oluşturulmaktadır: 

 Ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılandırmayı kolaylaştırmak, 

 Kalkınmanın planlanmasına ve programlanmasına yardım etmek, 

 Benzer amaçlara sahip diğer kuruluşlara işbirliği yapmak, 

 Sermaye yatırımları için fon sağlamak, 

 Yurtdışından kamu ve özel sektör yatırımlarını cesaretlendirmek ve 

desteklemek, 

 Uluslararası sermaye akışı yaratmak. 
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Her bölge ekonomik kalkınmayı desteklemek için çözümler üreten kendi kalkınma 

bankasına sahiptir. [15]  

Geniş kapsamlı finansman sağlayan uluslararası kuruluşlardan başlıcaları şunlardır 

ve aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır:  

 Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB)  

 Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction 

and Development-EBRD) 

 Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank-AsDB )  

 İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank-IsDB) 

 Amerikan Ülkeleri Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank -

IADB)  

 Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank -AFDB)  

 Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF)   

 Dünya Bankası (IBRD, IDA, IFC, MIGA)  

2.3.1. Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB) 

Avrupa Birliği‟nin finans kurumu olan Avrupa Yatırım Bankası 1958‟de Roma 

Antlaşması ile Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olarak yatırımları 

finanse etmek amacıyla kurulmuştur. Banka üyeleri AB üyesi Devletler‟dir. 

Banka‟nın merkezi Lüksemburg‟dadır.  15 üye ülkesi bulunmaktadır.  

EIB‟nin öncelikli hedefi, AB‟nin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Kuruluşunun ilk yıllarından beri EIB, AB‟nin işbirliği yaptığı projelerin 

finansmanını sağlamaktadır. Bu tür finansman, AB ile çeşitli ülke veya grupların 

işbirliği anlaşmaları ve konvansiyon görüşmeleri ile sağlanmaktadır.  Banka AB 

haricinde de Birliğin üye olmayan ülkelere yönelik işbirliği politikasının hayata 

geçirilmesine yardımcı olmakta, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde, Akdeniz 

havzasında, Orta ve Doğu Avrupa‟da, Latin Amerika‟da ve Asya‟da faaliyette 

bulunmaktadır. [19] 
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EIB kaynaklarının büyük bir bölümünü sermaye piyasalarından ödünç alır. Sermaye 

piyasalarında EIB hisselerinin yüksek ratinge sahip olması en uygun koşullarda çok 

yüksek miktarlarda kaynak bulunabilmesini sağlamaktadır. [19]    

Krediler genellikle yatırım maliyetinin %50 sini kapsamaktadır. (ortalama %30) 

Vade süreleri endüstri için 5-12 yıl, altyapı projeleri için 20 yıldır.  [20]   

Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası arasındaki ilişki 1963 Ankara Anlaşması‟nın 

ardından başlamıştır. Mali Protokoller kapsamında 1964-1979 yılları arasında AB 

bütçesinden ve EIB kaynaklarından Türkiye‟ye 705 milyon Euro kredi sağlanmıştır. 

1995 yılının sonunda Türkiye ile AB arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği, 

Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir kilometre taşı  olmuştur. Ayrıca, Aralık 1999 

tarihinde yapılan Helsinki Zirvesi‟nde Türkiye‟nin AB adayı olarak kabul edilmesi, 

Türkiye-AB ilişkilerinde ve Türkiye‟nin faydalanabileceği EIB kredi imkanlarında 

yeni bir dönemi başlatmıştır. [21] 

Akdeniz ülkelerine yönelik olan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Paketi‟nin yanı sıra  AB 

adayı ülkeler için oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Paketi,  deprem zararlarını 

karşılamaya yönelik TERRA paketi ve Gümrük Birliği‟ni geliştirmeye yönelik Yeni 

Kredi Paketi Türkiye‟nin kullanımına açıktır. Ancak EIB tarafından tüm riskleri 

üstlenilerek oluşturulan ve Birlik bütçesi tarafından garanti edilmeyen Katılım 

Öncesi Yardım Paketi ile 2001 yılında kurulan Akdeniz Ortaklığı Paketi‟nin 

kullanımında, teminat sorunu yaşamıştır. Avrupa Yatırım Bankası, kamu sektörü 

tarafından yapılan kredi başvurularında  ilgili aday ülkenin kredi notunun en az 

"BBB" düzeyinde olmasını, özel sektör tarafından yapılan kredi başvurularında ise  

ilgili özel sektör kuruluşunun kredi notunun "A+" düzeyinde olmasını veya en az 

“BBB” kredi derecesine sahip bir mali kurum tarafından garanti edilmesini bir ön 

koşul olarak talep etmektedir. [21] 

2.3.2. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (European Bank for 

Reconstruction and Development-EBRD) 

1991 yılında kurulmuş olan Banka‟nın amacı, serbest pazar ekonomisine geçişin 

hızlandırılması ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri‟nde özel sektörün çoğulculuk, 

demokrasi ve pazar ekonomisi bağlamında desteklenmesidir. [17 ] 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Banka çok geniş bir alanda faaliyet 

göstermektedir. Bu faaliyet alanları arasında, yapısal ve sektörel ekonomik 
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reformlara, merkezi ekonomiden uzaklaşarak özelleştirmeye geçişe destek verilmesi 

ve ekonomilerin uluslararası finans sistemine katılımlarının sağlanması sayılabilir. 

Banka‟nın üyeliği tüm Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkesi olmayan fakat IMF üyesi 

olan ülkelere, Avrupa Birliği‟ne ve Avrupa Yatırım Bankası‟na açıktır. Türkiye‟nin 

de aralarında bulunduğu 59 üye ülkesi bulunmaktadır. [17 ] 

2.3.3. Asya Kalkınma Bankası  (Asian Development Bank-ADB) 

1966 yılında kurulmuş olan ADB, Asya ve Pasifik bölgesinde kalkınmaya katkıda 

bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.  1999 yılında, üç temel öğesi; 

sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve iyi yönetim olan  yoksulluk 

azaltma stratejisini benimsemiştir. ADB, kalkınmakta olan üye ülkelerdeki 

hükümetlere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına kredi vermektedir. ADB‟nin başlıca 

araçları, hükümetlere öncelikli kalkınma projeleri ve programları için temin edilen 

krediler ile teknik yardımlardır. ADB kredileri öncelikli kalkınma projelerindeki 

yatırımların desteklenmesini amaçlar. [22]   

1 Ocak 2000-31 Ocak 2004 döneminde ADB tarafından çoğunluğu kamu sektöründe 

olmak üzere 328 projeye toplam 28 milyar dolarlık kredi açılmış, en fazla kredi alan 

ülkeler Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka olmuştur. Aynı dönemde proje 

hazırlanması ve danışmanlık hizmetleri için sağlanan teknik yardımların toplamı ise 

1,475 proje için 864.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  [22]   

31 Aralık 2004 itibariyle bankanın kurulduğu yıldan bu yana sağlamış olduğu 

kredilerin toplam tutarı 110.4 milyar dolardır ve bu krediler 39 ülkede 1,880 proje 

için kullandırılmıştır. Aynı dönemde 5,658 projeye toplam 2.6 milyar dolar 

değerinde teknik yardım sağlanmıştır.  

ADB tarafından verilen krediler dört ana başlık altında değerlendirilebilir.  

 Proje kredileri (tedarik, diğer ilgili hizmetler, taahhüt hizmetleri, danışmanlık 

hizmetleri) 

 Program kredileri  

 Sektör kredileri (bölge ülkelerinde desteklenmesine karar verilen sektörlere 

açılan krediler) 

 Özel sektör kredileri  (ekonomik anlamda bankanın amaçlarına uygun özel 

sektör projelerinin desteklenmesi için açılan krediler) 
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2004 yılının ilk üç aylık döneminde ADB kredileri içinde proje kredileri  % 67.1, 

sektör kredileri %19.7, program kredileri %11.3, özel sektör kredileri %2‟ lik bir 

paya sahip olmuştur. [22]   

ADB‟nin şu anda 63 üye ülkesi bulunmakta olup, bunların 45‟i Asya ve Pasifik 

bölgesindendir. Bölge dışından olan ülkeler bankadan kredi alamamakta, ancak 

banka kredisi ile finanse edilen iş imkanlarından yararlanabilmektedir. [22]   

ADB‟de 12 ülke grubu bulunmaktadır ve her gruptan bir direktör sorumludur.  

Türkiye;  Avusturya, Almanya, Lüksemburg ve İngiltere ile aynı gruptadır. Türkiye 

1991 yılında bölge dışı üye statüsü ile katılmıştır ve %0.34 paya sahiptir. Türkiye 

bankadan kredi alamamakla birlikte, banka kredisi ile finanse edilen iş imkanlarından 

yararlanabilmektedir. Bu iş imkanları çoğunlukla taahhüt, tedarik ve danışmanlık 

alanlarındandır. Bankanın en büyük kredi kaynağı Asya Kalkınma Fonu‟dur. [22]   

2.3.4. Ġslam Kalkınma Bankası  (Islamic Development Bank-IsDB) 

1975 yılında işlem yapmaya başlayan Banka‟nın üyeliği İslam Konferansı Örgütü‟ne 

üye olan tüm ülkelere açıktır. 

Banka‟nın temel amacı İslami prensipler ışığında üye ülkelerin ve çeşitli ülkelerde 

yaşayan müslümanların ekonomik gelişimlerinin ve sosyal ilerlemelerinin 

sağlanmasıdır. Bankanın 48 üyesi olup Türkiye‟de bunların arasında yer almaktadır. 

Banka, üye ülkelerinin çeşitli projelerini İslami kurallara uygun olan farklı sayıdaki 

finansman yöntemleriyle finanse etmektedir. Bu finansman şekilleri; faiz yüksüz 

borçlanma, sermaye katılımı, leasing, taksitli satışlar ve kar payı olarak sıralanabilir. 

Bunlara ek olarak, Banka, üyeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine destek 

olmakta ve üyelerine teknik yardım sağlamaktadır. [17 ] 

2.3.5. Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası (Inter- American Development Bank 

- IaDB) 

Banka Ekim 1960‟da çalışmalarına başlamıştır. Banka sadece bölge ülkelerinin 

katılımına açık olmakla birlikte 1976‟dan bu yana Amerika kıtası dışından 18 

ülkenin daha üyeliğe alınması kabul edilmiştir. Bankanın 46 üyesi vardır.  

Banka gelişmekte olan bölge ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişim sürecine 

katkıda bulunmak amacıyla, özel ve kamu sermayesinin yatırımlarda bulunmasını 
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teşvik eder, üye ülkelerin kalkınmalarının finansmanı için kendi kaynaklarını 

kullandırır, özel yatırım projelerini teşvik eder ve özel sermayenin yeterli olmadığı 

durumlarda özel yatırımlara sermaye yardımında bulunur, kalkınma politikalarının 

uygulanmasında üye ülkelerle işbirliğinde bulunur, kalkınma plan ve projelerinin 

hazırlanmasında, geliştirilmesinde ve finansmanında teknik yardım sağlar. 

Banka görevlerini yerine getirirken, mümkün olduğunca ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ve yatırım sermayesi sağlayacak özel kuruluşlarla işbirliği içinde 

çalışmaktadır. Son sermaye arttırımları ile birlikte üye ülkeler bankanın yıllık 

portföyünün %5‟i kadarını bölgede yer alan özel sektör kuruluşlarına devlet garantisi 

şartı aranmaksızın borç verebilmesini kararlaştırmışlardır. [17 ]  

2.3.6. Afrika Kalkınma Bankaları  (African Development Bank- AfDF) 

Afrika Kalkınma Bankası  (African Development Bank- AfDF) 

Banka faaliyetlerine 1 Temmuz 1966 tarihinde başlamıştır. Başlangıçta, yalnızca 

bağımsız Afrika devletleri Banka üyesi olabilmişlerdir. Mayıs 1982‟de yapılan 

değişiklik ile Banka‟ya Afrika dışından da ülke kabulü mümkün hale gelmiştir. 52 

Bölge ülkesi üyesi bulunmaktadır. Bölge dışı üye ülke sayısı ise 24‟dür. [17 ]  

Batı Afrika Kalkınma Bankası (West African Development Bank- BOAD) 

1973 yılında kurulan BOAD‟ın amacı Birlik üyelerinin dengeli kalkınmasını 

geliştirmek ve Batı Afrika Ekonomik Entegrasyonunu sağlamaktır. 10 Haziran 1994 

yılında imzalanan antlaşmayı takiben 1 Ağustos 1994 yılında Batı Afrika Para 

Birliği, Batı Afrika Ekonomi ve Para Birliği (UEMOA) haline gelmiştir. 7 üye ülkesi 

bulunmaktadır. [17 ] 

Doğu Afrika Kalkınma Bankası (East African Development Bank- EADB) 

1980 yılında faaliyetlerine başlayan Banka‟nın amacı, üye ülkelerin sanayi alanında 

gelişmeleri için teknik ve finansal yardımın sağlanması, tarım alanında yapılan 

çalışmaların geliştirilmesi, altyapı yatırımlarının artırılması ve ormancılık, turizm, 

taşımacılık gibi alanlarda bölgesel işbirliğinin artırılmasıdır. 3 üye ülkesi 

bulunmaktadır. [17] 
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2.3.7. Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF)  

IMF 1944 yılında kurulmuş,1 Mart 1947 tarihinde ise finansman işlemlerine 

başlamıştır. Fon‟un amaçları arasında; uluslararası parasal işbirliği, uluslararası 

ticaretin dengeli gelişmesi ve genişlemesi, dövizlerin karşılıklı olarak stabilize 

edilmesi, çokuluslu karşılıklı ödeme sisteminin geliştirilmesine yardımcı olunması, 

genel kaynakların üye ülkelerin kullanımına gerekli hallerde geçici olarak sunulması 

ve üye ülkelerin uluslararası ödemeler dengelerindeki dengesizliklerin giderilmeye 

çalışılması sayılabilir. Türkiye‟nin de arasında bulunduğu 181 üye ülkesi 

bulunmaktadır. [17 ]  

2.3.8. Dünya Bankası Grubu  (The World Bank Group) 

Dünya Bankası Grubu beş kurumu kapsamaktadır: Uluslararası Kalkınma ve İmar 

Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu 

(IFC), Çok taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ve Uluslararası Yatırım 

Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID).  

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere düşük faizli kredi, faizsiz kredi ve hibeler 

sağlamaktadır. Ayrıca; hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelere kredi, garanti, 

analitik çalışmalar, borç yükünün azaltılması, kapasite arttırılması, global yönetim ve 

danışma sağlayarak destek vermektedir.  

Bu tez çalışması kapsamında, Türkiye‟de uluslararası finansman kuruluşu denilince 

akla ilk gelen kuruluş olan Dünya Bankası‟nın proje döngüsü ve inşaat projeleri ihale 

prosedürleri ele alınıp, ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenmiştir.  
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3. DÜNYA BANKASI’NIN TANIMI VE YAPISI 

Dünya Bankası genel anlamda bir banka olmayıp, Birleşmiş Milletlerin uzman 

kuruluşlarından birisidir ve 184 üye ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkeler, kuruluşun 

nasıl finanse edildiğinden ve paraların nasıl harcandığından birlikte sorumludurlar.  

"Dünya Bankası" ismi günümüzde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 

(International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) ve Uluslararası 

Kalkınma Birliği (International Development Association-IDA) için 

kullanılmaktadır. Bu iki kuruluş birlikte, gelişmekte olan ülkelere düşük faizli kredi, 

faizsiz kredi ve hibeler sağlamaktadır.  

Ayrıca Dünya Bankası hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelere kredi, garanti, 

analitik çalışmalar, borç yükünün azaltılması, kapasite arttırılması, global yönetim ve 

danışma sağlayarak destek vermektedir.  

Banka şu anda akla gelebilecek hemen her sektör ve gelişmekte olan her ülkede 

1,800'ün üzerinde projeyle uğraşmaktadır. Dünya Bankası fonlarının hemen hemen 

tamamını dünyanın finansal piyasalarından sağlamakta olup, 2002 mali yılında bu 

rakam 23 milyar doları bulmuştur.[23]  

3.1. Dünya Bankası’nın Tarihçesi 

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD New Hampshire eyaletinin Bretton Woods 

şehrinde oluşturulan Dünya Bankası, önceleri savaş sonrası Avrupası‟nın imarına 

yardımcı olmuştur ve 250 milyon ABD doları tutarındaki ilk kredi Fransa'nın imarı 

için 1947 yılında verilmiştir. Geçiş süreci içindeki gelişmekte olan ekonomileri 

etkileyen felâketler, acil durumlar ve savaş sonrası rehabilitasyon ihtiyaçları 

karşısında; yeniden imar Banka'nın faaliyetleri arasında önemli bir odak noktası 

oluşturmuştur.[23]  

Günümüzde ise Dünya Bankası, faaliyetlerinin temel amacı olarak yoksulluğun 

azaltılması olarak saptamış bulunmaktadır. Daha geniş kapsamlı ve daha karmaşık 

bir yapıya sahip olan Banka birbiriyle yakından bağlantılı beş kalkınma kurumunu 

kapsayan bir Grup haline gelmiştir. [23] 
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3.2. Dünya Bankası’nın Organizasyon Yapısı 

Dünya Bankası Grubu, yukarıda da belirtildiği gibi her biri nihai karar almaya yetkili 

üye ülkelerinin sahibi oldukları, birbiriyle yakından bağlantılı beş kuruluştan 

oluşmaktadır. "Dünya Bankası Grubu" bu beş kuruluşun tümünü içermektedir, fakat 

"Dünya Bankası" terimi bu beş kuruluştan yanlızca IBRD ile IDA'yı ifade 

etmektedir.  Dünya Bankası Grubu‟nun organizasyon yapısı Şekil 3.1‟de 

gösterilmiştir ve aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1.  Dünya Bankası Grubu Organizasyon Yapısı 

3.2.1.Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası (International Bank For 

Reconstruction And Development-IBRD) 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 1945 yılında kurulmuş olup, orta-gelirli ve 

yoksul olmakla birlikte kredi değerliliğine sahip ülkelerde yoksulluğu; krediler, 

garantiler ve kredi dışı olanaklar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya destek 

vererek ve analitik ve danışma hizmetlerinde bulunarak azaltmayı hedeflemektedir. 

IBRD tarafından verilen krediler; otoyollar, okul, hastane gibi altyapı yatırımlarına 

1-Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası  

(International Bank For Reconstruction And Development-IBRD) 

 

2-Uluslararası Kalkınma Birliği  

(International Development Association-IDA) 

 

3-Uluslararası Finans Kurumu  

(International Finance Coporation-IFC) 

 
4-Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı  

(Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA) 

5-Uluslararası Yatırım AnlaĢmazlıkları Çözüm Merkezi  

(International Centre for Settelment of Investment Disputes-ICSID) 

 

 

 

 

 

DÜNYA BANKASI GRUBU ORGANĠZASYON YAPISI 
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http://www.worldbank.org/icsid/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,,pagePK:118644~theSitePK:73154,00.html
http://www.worldbank.org.tr/ECA/Turkey.nsf/6794d004fdefb34785256bfb006e03d6/c5c3889d075ad07e85256d7b000e3e51?OpenDocument
http://www.ifc.org/
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ve hükümetlerin ülke ekonomilerinin işleyişini geliştirmek üzere hazırladıkları 

programlara yöneliktir. 184 üye ülkeye sahip olan IBRD'de üye ülkelerin oylama 

gücü, her üyenin göreceli ekonomik gücüne göre belirlenmektedir. IBRD‟nin bugüne 

kadar sağladığı kümülatif kredileri 360 milyar dolardır. 2002 mali yılında Dünya 

Bankası 40 ülkede 96 proje için 11.5 milyar dolar sağlamıştır. [17, 23] 

3.2.2. Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Association-

IDA) 

Uluslararası Kalkınma Birliği , 1960 yılında; IBRD‟den borçlanamayacak kadar fakir 

olan ülkelere özel şartlarda yardım sağlamak üzere kurulmuş olup; kişi başına 

GSMH‟sının 875 doların altında olan ve piyasa koşullarında borçlanma kapasiteleri 

çok düşük veya hiç olmayan yoksul ülkelere faizsiz kredi sağlamaktadır. IDA bu 

ülkelere yılda 6-7 milyar dolar faizsiz kredi verebilmektedir ve böylece eğitim, 

sağlık, temiz su ve sağlık koruma gibi temel hizmetlerden daha iyi biçimde 

yararlanılmasına yardımcı olmakta ve ekonomik kalkınma ile istihdama yönelik 

reformlarla yatırımlara destek vermektedir. IDA‟nın kümülatif kredileri 135 milyar 

dolar olup, 2002 mali yılında verilen krediler; 62 ülkede 133 yeni faaliyet için 8.18 

milyar dolardır. [17, 23] 

3.2.3. Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Coporation-IFC) 

IFC, 1956 yılında kalkınmakta olan ülkelerde, özel sektörü geliştirmek maksadıyla 

kurulmuştur. IBRD ve IDA, kamu sektörüne borç verirken, IFC, doğrudan özel 

sektöre borç vermektedir. Uluslararası Finans Kurumu‟nun görevi, özel sektör 

aracılığıyla ekonomik kalkınmayı geliştirmektir. Bu kuruluş, iş ortaklarıyla çalışarak 

gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir özel girişime yatırım yapar ve özel sektöre 

uzun vadeli kredi, garanti, risk yönetimi ve danışmanlık hizmeti sağlar. IFC, özel 

sektörden yatırımcıların uygun bulmadığı bölge ve sektörlerde yatırımda bulunur ve 

IFC katkısı olmadan ticari yatırımcıların fazla riskli buldukları piyasalarda yatırım 

fırsatlarını geliştirir. [17, 23] 

3.2.4. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multilateral Investment Guarantee 

Agency-MIGA) 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelerde 

istimlâk, paranın konvertibl olmaması, transfer kısıtlamaları, savaş ve kamulaştırma 
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gibi ticari olmayan risklere karşı korunarak teşvik edilebilmesi için garantiler 

sağlamaktadır.1988‟de kurulmuş olan ve 157 üyeye sahip olan MIGA‟nın sağladığı 

kümülatif garantiler 10.34 milyar dolar olup, 2002 mali yılında sağlanılan garantiler 

1.36 milyar dolardır. [17] 

3.2.5. Uluslararası Yatırım AnlaĢmazlıkları Çözüm Merkezi (International 

Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID) 

1966 yılında kurulmuş olan ve 134 üyesi bulunan ICSID, yatırım uyuşmazlıklarında 

uzlaşma ve tahkim olanakları sağlayarak yabancı yatırımı teşvik etmeye 

çalışmaktadır. Yatırımlarla ilgili birçok uluslararası sözleşme, ICSID'nın tahkim 

olanaklarına referansta bulunmaktadır. ICSID'nin, tahkim hukuku ile yabancı 

sermaye hukuku alanında araştırma ve yayın faaliyetleri de bulunmaktadır. [17] 

3.3. Dünya Bankasının Stratejileri ve Faaliyetleri 

Dünya Bankası‟nın temel stratejileri şunlardır: 

a) Yoksulluğu Azaltma Stretejisi (Poverty Reduction Strategy-PRS) 

Dünya Bankası'nın yoksulluğu azaltma stratejisi, yatırım ortamı oluşturarak yoksul 

insanlara yatırımda bulunma ilkesine dayanmaktadır.  

b) Kapsamlı Kalkınma Çerçevesi (Comprehensive Development Framework-CDF)  

Kapsamlı Kalkınma Çerçevesi kavramı tüm işlemlerin dayanağını oluşturmaktadır. 

CDF'nin temel ilkelerini, ülke mülkiyeti, uzun vadeli kapsamlı bir vizyon ve strateji, 

yatırımcılar arasında stratejik ortaklık ve kalkınma sonuçları hakkında sorumluluğa 

odaklanılması oluşturmaktadır. [17] 

Kredi alan ülke kalkınma gündemini saptamakta, Dünya Bankası ise danışman 

rolünü üstlenmektedir. CDF kalkınmanın tüm yönlerini (sosyal, yapısal, beşeri, 

yönetimsel, çevresel, ekonomik ve finansal) göz önüne alarak her ülkenin kalkınma 

programını yönlendirmektedir. Aynı zamanda CDF, Ülke Yardım Stratejileri‟nin 

(Country Assistance Strategy-CAS) de çerçevesini oluşturur. [17] 

c) Sektör Stratejileri (Economic&Sector Work) 

Sektör stratejileri belirli bir sektörde veya bölgede bir ülkenin göreli olarak hangi 

yönden zayıf performans sergilediğini belirleyerek öncelikle bu hususların göz 

önünde bulundurulmasını sağlamaktadır. Bu stratejiler kapsamlı bir danışmadan 
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sonra tamamlanır ve her üç yılda bir yeniden gözden geçirilir. [17] 

d) Ülke Yardım Stratejisi (Country Assistance Strategy-CAS) 

Ülke yardım stratejileri (CAS) Banka ile her bir borçlanan ülke arasındaki ortaklığın 

ayrıntılarını vererek ihtiyaçlara ve portföy performansına dayalı olarak sağlanacak 

yardımın düzeyini ve kapsamını tanımlamaktadır ve genellikle üç yıllık bir dönemi 

kapsamaktadır . [17] 

En yoksul ülkelerde CAS ve sağlanacak tüm yardımlar Yoksulluğu Azaltıcı Strateji 

Belgelerinin (Poverty Reduction Strategy Papers) sunulmasına bağlıdır. Dünya 

Bankası'nın ülkeler arasındaki seçimini belirleyen ana kıstaslar yoksulluk ve 

performans olup, Dünya Bankası, yardımın etkinliğini destekleyecek genel politika 

ortamlarına sahip ve Banka'nın varlığının büyük etki yapacağı ülkelere kredi 

vermeye odaklanmaktadır. [17] 

Dünya Bankası, uluslararası piyasalara giremeyen veya olumsuz koşullarda giren 

ülkelere düşük faiz oranlarıyla, faizsiz veya bağış biçiminde fonlar sağlamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelere fon sağlayan kuruluşlardan biri olarak Dünya Bankasının 

başlıca faaliyetleri şunlardır: 

a)  Finansman Sağlanması 

Dünya Bankası birkaç türde finansman sağlamaktadır. Bunlar; Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) yapılan borçlanmalar ve Uluslararası Kalkınma 

Birliği (IDA) aracılığıyla kullandırılan krediler ve bağışlardır. Bunların dışında başka 

bağış mekanizmaları da bulunmaktadır ve bir ülkeye kullandırılan finansman türü, o 

ülkenin gereksinim düzeyine bağlı olmaktadır. Dünya Bankası tarafından sağlanan 

kredi türleri aşağıda açıklanmıştır:  

IBRD Kredileri: Bu grup genelde orta gelirli ülkelerden oluşmaktadır. Yüksek kredi 

değerliliği olan IBRD, Dünya Bankası tahvillerinin satılmasıyla kendisine fon 

sağlamakta olup, kişi başına geliri 5185 dolar veya altında olan ülkelere piyasa 

koşullarına yakın oranlarda, ancak uzun vadeli olarak kredi sağlar. IBRD'nin 

fonlarının %5'i zengin ülkelerin Banka'ya üye olurken ödedikleri katkılardan 

oluşmaktadır.  [17] 

Hükümetlerin borç aldıkları paraların, yoksulluğun azaltılması, sosyal hizmetlerin 

sunulması, çevre koruması ve ekonomik kalkınma gibi belirgin programları 
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amaçlaması gerekmektedir. IBRD'den borç alan ülkeler ticari bir bankadan elde 

edilecek bir krediye kıyasla daha uzun geri ödeme süresinden yararlanırlar. 15 ile 20 

yıllık bir geri ödeme süresinin yanı sıra, ilk üç ile beşinci yılda başlayan ana para 

ödemesinden önce ödemesiz bir dönem bulunmaktadır. [17] 

IDA'nın Faizsiz Kredileri: IDA geleneksel olarak faizsiz kredi sağlamakla birlikte, 

en yoksul ülkelere bağış da sağlamaktadır. IDA yardımından yararlanabilmek için bir 

ülkenin kişi başına düşen gayri safi milli hasılasının 875 $ ve altında olması 

gerekmektedir. IDA mali katkıda bulunanların oluşturduğu bir ortaklıkça 

fonlanmaktadır. 40 kadar zengin ülke her 4 yılda bir bu fon için para 

sağlamaktadırlar. IDA kredileri ilk 10 yılı ödemesiz olup, 35-40 yıl sürelidir. [17] 

IDA kredileri ve bağışları yaklaşık olarak Banka'nın finansman desteğinin dörtte 

birini oluşturmaktadır. IDA'nın dışında, Banka'nın gelirinin çok az bir kısmı üye 

ülkelerce sağlanmaktadır. [2] IBRD ve IDA kredilerinin özellikleri Tablo 3.1‟de 

özetlenmiştir.  

Dünya Bankası, genel anlamda iki tür kredi sağlamaktadır:  

a) Birçok sektörü kapsayan geniş ekonomik ve toplumsal kalkınma projelerini 

desteklemek üzere, mal, bayındırlık işleri ve hizmetlere ayrılan ve uzun dönemli (5 

ile 10 yıl)  “yatırım kredileri”(investment loans).  

b) Bir de politika ve kurumsal reformları desteklemek üzere ve çabuk ödeme yapılan 

kısa dönemli (1-3 yıl) “uyum kredileri”(development policy loans). 

Son 20 yılda yatırım kredileri toplam Dünya Bankası kredilerinin %75-80‟ini, uyum 

kredileri ise %20-25‟ini oluşturmuştur.   

Kredi alan ülke veya yetkili kurumu, bir proje önerisini tanımlayıp hazırlayınca, 

Dünya Bankası projenin uygulanabilirliğini gözden geçirmektedir. Kredi 

müzakerelerinde, Dünya Bankası ve kredi alan ülke (borçlu); kalkınmanın hedefi, 

bölümleri, sağlayacağı sonuçlar, performans göstergeleri, uygulama planı ve kredi 

fonlarının dağıtım planı üzerinde görüşerek mutabakat sağlamaktadırlar. Dünya 

Bankası, krediyi onaylayıp kredi yürürlüğe girdiğinde; krediyi borçlanan, projeyi 

Banka ile mutabık kalınan koşullara göre uygular. 

Banka, verilen her kredinin uygulamasını denetleyip sonuçlarını değerlendirir.  

Kabul edilebilmesi için, tüm Banka projelerinin insanlara ve çevreye zarar 

vermediğinin gösterilmesi gerekmektedir. [17] 
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Tablo 3.1. IBRD ve IDA Kredilerinin Karşılaştırılması 

IBRD VE IDA KREDĠLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

                           Krediler 

 

Özellikler 

Uluslararası Ġmar Ve 

Kalkınma Bankası  (IBRD) 

Kredileri  

Uluslararası Kalkınma 

Birliği (IDA) Kredileri  

1-Yararlanma KoĢulu 

Kişi başına geliri 5185 $ ve 

altında olan, kredi 

değerliliğine sahip orta 

gelirli ve yoksul ülkeler 

 Kişi başına düşen 

GSMH‟nın 875 $ ve altında 

olduğu, piyasa koşullarında 

borçlanmaları düşük veya 

hiç olmayan yoksul ülkeler 

2-Kredi Özelliği 

Piyasa koşullarına yakın 

uzun vadeli kredi 

Faizsiz kredi veya bağış 

3-Geri Ödeme Süresi 15-20 yıl  35-40 yıl 

4-Geri Ödemesiz Dönem İlk 3-5 yıl İlk 10 yıl  

5-Fon Kaynakları  

Dünya Bankası tahvillerinin 

satılması ve zengin ülkelerin 

üye olurken ödedikleri 

katlılar 

Mali katkıda bulunan zengin 

ülkelerim oluşturduğu bir 

ortaklık 

 

b) Analiz ve Danışma Hizmetleri  

Dünya Bankası finansman sağlayıcı bir kuruluş olarak bilinmekle birlikte, üstlendiği 

en önemli rollerden biri, kalıcı politika gelişmelerine olanak veren analiz ve danışma 

hizmetidir. Dünya Bankası Kalkınma Ekonomisi Grubu, çevre, yoksulluk, ticaret ve 

globalleşme gibi kapsamlı konularda araştırma yapmaktadır. Her ülkede Dünya 

Bankası uzmanları ülkenin ekonomik analizlerini yaparlar. Dünya Bankası'nın şu 

analizlerine ulaşmak mümkündür: Yoksulluk Değerlendirmeleri, Kamu 

Harcamalarının İncelenmesi, Ülke Ekonomik Memorandumları, Sosyal ve Yapısal 

İncelemeler, Sektör Raporları, Bilgi Paylaşımı. [17]   

c) Kapasite Yaratmak  

Bir ülkenin, yoksulluğun azaltılmasıyla ilişkili programları sürdürebilme 

kapasitesinin zenginleştirilmesi Dünya Bankası'nın az bilinen temel görevlerindendir. 

Bilgi paylaşımı olarak bilinen bu işlev esas itibariyle Dünya Bankası Enstitüsü 

(World Bank Institute-WBI) tarafından üstlenilmektedir.  

d) Ortaklarla Birlikte Çalışmak  

Dünya Bankası 236 bölgesel ve global ortaklıkla bağlantılıdır.  
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e) Yardımın Koordine Edilmesi  

Dünya Bankası, yardım politika ve uygulamaları koordinasyonunun geliştirilmesi 

için diğer bağış veren kuruluşlar ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan küçük bir 

grupla birlikte çalışmaktadır.  

f) Etkinin Değerlendirilmesi 

Proje süreci sonunda, verilen kredinin beklenilen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı ve 

borçlananların yaşam koşullarında somut gelişmeler olup olmadığı 

değerlendirilmektedir.  

g)  Değerleme ve Gözetim 

Dünya Bankası'nın iç ve dış bir dizi izleme sistemleri mevcuttur. Bunlar; 

 Faaliyetleri Değerlendirme Departmanı, projeleri tamamlandıktan sonra 

gözden geçirip Banka'nın performansını doğrudan üye ülkelere 

raporlamaktadır.  

 Bağımsız Denetim Paneli, Banka projelerinden etkilenmiş olan halkın 

endişelerine cevap vermek ve korumaya yönelik politikaların etkinlikle 

uygulanmasını güvence altına almaktadır.  

 İç Kalite Güvence Grubu, projeleri, düzeltmelerin hala mümkün olduğu 

uygulanma aşamasında izlemektedir.  

 Kurumsal Dürüstlük Departmanı ve Ahlak Ofisi, yolsuzluğa ve sahteciliğe 

karşı politikaları ve stratejileri Dünya Banka Grubu için geliştirmeyi güvence 

altına almak üzere oluşturulmuştur.  

 Çevresel ve Sosyal Olarak Sürdürülebilir Kalkınmada Kalite Güvencesi ve 

Uygunluk Sağlama Ağı  

3.4. Dünya Bankası’nın Proje Döngüsü 

Dünya Bankası‟nın proje döngüsü ele alınmadan önce, “proje” kavramının 

açıklanması gerekmektedir. Dünya Bankası‟nın proje tanımı; projeyle ilgili “mal, 

hizmet ve iş” lerin tamamını kapsamaktadır. İnşaat projeleri, iş ihaleleri kapsamında 

bulunup, Dünya Bankası finansmanlı projelerin bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda, Dünya Bankası tarafından finanse edilen projeler, bir proje döngüsüne 

göre ele alınmakta ve finanse edilmektedir.  Gelişim aşamasında projeler hakkında 
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erken bilgi edinilmesi için, bu döngünün inşaat firmaları tarafından bilinmesi önem 

taşımaktadır.  

Dünya Bankası‟nın proje döngüsü sekiz ana adımdan oluşmaktadır. Bunlar: 

3.4.1. Yoksulluğu Azaltma ve Ülke Yardım Stratejileri (Poverty Reduction and 

Country Assistance Strategies)  

Süreç, daha önce açıklanan bu stratejiler ile başlamaktadır.  

3.4.2. Proje Tanımlama AĢaması (Project Identification) 

Bu aşamada, bir ülkeye yardım etmek için Dünya Bankası‟nın ülke yardım stratejisi 

(CAS) formları hazırlanmaktadır. Proje tanımlama aşaması boyunca, Dünya 

Bankası‟nın ekibi, anlaşmaya varılan kalkınma başlıklarının parçası olarak finanse 

edilebilecek projeleri tanımlamak için ülke ile birlikte çalışır. Projenin bankanın borç 

programına ve ülke ihtiyaçlarına uygun olması gerekmektedir. Borçlu ülke, proje 

detaylarını içeren bir proje konsept dokümanı hazırlayarak Dünya Bankası‟na teslim 

eder. Bundan sonra Dünya Bankası, borçlu ile birlikte çalışarak ulusal ve sektörel 

politikalar ve Borçlu ülkenin problemlerini değerlendirmek için ülkenin ekonomik ve 

sektör analizlerini hazırlar. Bir proje belirlendiğinde, Dünya Bankası‟nın ekibi, bir 

proje konsept notu (Project Concept Note-PCN) oluşturur. Bu not, dört veya beş 

sayfadan oluşur ve olası riskler, projenin yürütülmesi için alternatif senaryolar ve  

proje onaylama süreci için olası süre gibi projenin temel özelliklerinin ana hatlarını 

belirtir.  [24, 25 ,30] 

Yükleniciler, bu aşamadan itibaren Borçlu ülke ile temasa geçebilmektedir. Bu 

aşamanın sonucunda hazırlanan ve yüklenicilerin proje hakkında, ihale duyurusu 

yayınlanmadan önce bilgi edinebilmeleri için kullanabilecekleri, dokümanlar 

şunlardır:  

 Proje Bilgi Dokümanı (Project Information Document-PID):  PID, 

PCN‟nun gözden geçirilmesi ve Dünya Bankası‟nın proje bilgi merkezinde 

(Project Information Center / InfoShop) yayınlanmasından sonra hazırlanır ve 

genellikle 4 veya 5 sayfa uzunluğunda olan ve proje hakkında iş adımları, 

hedefler, zamanlama, finansman vb. bilgiler  içeren bir dokümandır. Aynı 

zamanda projeyi süpervize eden ve projenin ihalesi ile ilgilenen firmaların 

temasa geçilebileceği Dünya Bankası‟nın Görev Yöneticisi (Task Manager) 
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veya Takım Lideri (Team Lead)‟nin adını da kapsamaktadır. PID aynı 

zamanda proje ile ilgili ihale dokümanlarının hazırlanması için temel bilgileri 

içeren bir kaynaktır. [24, 25] 

 BütünleĢik Koruma Bilgi Formu (Integrated Safeguards Data Sheet-

ISDS): ISDS, projenin ilk kez gözden geçirilmesi ve açıkça elde edilebilir 

olmasından sonra hazırlanır. ISDS, Dünya Bankası‟nın çevresel ve sosyal 

koruma politikaları altındaki anahtar hususları tanımlar ve proje hazırlama 

aşaması boyunca nasıl elde edileceği hakkında bilgi verir. [24] 

3.4.3. Proje Hazırlık AĢaması (Project Preparation) 

Bu aşama borçlu ülke tarafından sürdürülmektedir ve amaçlanan projenin 

özelliklerine bağlı olarak birkaç aydan 3 yıla kadar zaman alabilmektedir. Banka bu 

aşamada, gerektiğinde analiz ve tavsiyeler vererek destekleyici rol alır. Bu süreç 

boyunca, projede karşılaşılan teknik, kurumsal, ekonomik ve finansal hususlar 

üzerinde durulur ve bu konuların başarılması için alternatif yöntemler olup olmadığı 

araştırılır. [24, 25 ,30]  

Bu aşamada yayınlanan dokümanlar şunlardır:  

 Çevresel Değerlendirme Raporu ( Environmental Assessment Report-

EA): Çevresel değerlendirme, planlanan projenin olası çevresel etkisini ve 

olası zararları azaltma adımlarını analiz eder. 

 Yerel Halk Kalkınma Planı (Indigeneous Peoples Development Plan): Bu 

plan, yerel halkın sağlığı, üretim kaynakları, ekonomisi ve kültürü üzerine 

potansiyel olumsuz etkileri tanımlar. 

 Çevresel Eylem Planı (Environmental Action Plan): Bu plan, bir ülkenin 

önemli çevresel sorunlarını ve problemlerin ana sebeplerini tanımlar, bunlarla 

ilgili politikaları ve eylemleri formüle eder. [24] 

3.4.4. Proje Değerleme AĢaması (Project Appraisal) 

Sürecin bu aşamasından Dünya Bankası sorumludur. Dünya Bankası görevlisi, proje 

tanımlama ve hazırlık süreçleri boyunca,  genellikle üç veya dört haftayı borçlu 

ülkede geçirerek yapılmış çalışmalararı kontrol etmektedir. Banka yönetimine 

sunulmak için, takım lideri tarafından  proje değerleme dokümanı (yatırım projeleri 
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için) (Project Appraisal Documents-PAD) veya program dokümanı (düzenleme 

operasyonları için) (Program Documents) hazırlanmaktadır ve Banka‟nın finansal 

yönetim ekibi tarafından projenin finansal bakış açısı tayin edilmektedir. Proje bilgi 

dokümanı (PID) bu aşama boyunca güncellenip, çok daha kapsamlı hale getirilerek 

proje değerleme dokümanı (PAD) hazırlanmaktadır. Bu dokümanlar proje 

onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır. [24, 25 ,30]  

3.4.5. Müzakereler ve Onay AĢaması (Negotiation and Approval) 

Dünya Bankası görevli üyelerinin amaçlanan projeyi değerlendirmesinden sonra,  

Banka ve borçlanacak olan ülke, final biçiminde görüşür. İki taraf borç koşul ve 

şartlarını taşıyan bir anlaşma için bir araya gelmektedir. Görüşmeler sonucunda, 

proje uygulama ve tedarik yöntemleri finalize edilerek kredi dokümanında final 

anlaşma sağlanmaktadır. Daha sonra, proje değerleme dokümanı veya program 

dokümanı , başkanın memorandumu ve yasal dokümanlar Dünya Bankası‟nın 

yönetim kurulu onayına sunulur, bunu tarafların onaylaması ve kredi anlaşmasının 

tarafların temsilcileri tarafından resmen imzalanması takip eder.  Bundan sonra, ilgili 

koşullar karşılandıktan ve anlaşma açıkça elde edilebilir olduktan sonra  kredi ilan 

edilir ve ödeme için hazırlanır. [24, 25 ,30]  

Bu aşamada hazırlanan ve işin ihalesi ile ilgilenen firmalar tarafından elde edebilecek 

dokümanlar şunlardır: 

 Proje Değerleme Dokümanı (Project Appraisal Document-PAD):  

Yaklaşık 90-100 sayfadan oluşan PAD, proje elemanları, tahmini maliyeti, 

ihale ve tedarik yöntemleri, uygulamadan sorumlu resmi kurumlar, borçlunun 

uygulayacağı ihale ve tedarik prosedürü ve düzenlemeleri, tedarik programı 

(procurement method), tedarik yönetimi gibi gerekli bütün bilgileri, Dünya 

Bankası‟nın finansman önerisini yönetim kurulunun onaylaması için olarak 

kapsamaktadır.   

 Program Dokümanı (Program Document-PGD): PGD, borç düzenleme 

operasyonlarını tanımlamaktadır. Ayrıca, Dünya Bankası‟nın fizibilite ve 

değerlemelerini ve programın amaçlarını belirlemektedir.  

 Teknik Ekler (Technical Annex)  [24] 
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3.4.6. Proje Uygulama ve Denetim AĢaması (Project Implementation and 

Supervision) 

Projenin uygulanmasından borçlanan ülke veya yetkili kurumu, denetiminden ise 

Dünya Bankası sorumludur. Kredi onaylandığında, borçlu hükümet, Banka‟nın 

teknik desteği ile, ihale dosyasını hazırlar, ihaleleri açar ve teklifleri değerlendirir. 

Banka‟nın finansal yönetim ekibi, projenin finansal yönetiminin denetiminin 

sürdürür. [1, 3, 8] Bu aşamada, projeler hakkında bir durum raporu hazırlanmaktadır:  

 Yürütülen Projelerin Durum Raporu (Report on the Status Projects in 

Execution):  Bu rapor önceki mali yıl boyunca aktif olan bütün projeler 

hakkında çok kısa özet bilgi sağlar. [24] 

3.4.7. Yürütme ve Tamamlama AĢaması (Implementation and Completion): 

Kredi ödeme sürecinin sonunda; projenin başarıları, problemleri ve çıkarılan dersleri 

tanımlayan bir tamamlama raporu Dünya Bankası yönetim kuruluna bilgi için teslim 

edilmektedir. [24] 

 Yürütme Tamamlama Raporu (Ġmplementation Completion Report) 

Dünya Bankası tarafından finanse edilmiş her tamamlanan proje için  bu 

raporu hazırlanmaktadır. [24] 

3.4.8. Değerlendirme AĢaması (Evaluation ) 

Projenin tamamlanmasını takiben, Dünya Bankası‟nın operasyon değerlendirme 

departmanı (Operations Evaluation Department) proje çıktılarını ölçmek için bir 

denetleme yürütür. Bu süreçte proje tamamlama raporu gözden geçirilerek yeni bir 

rapor hazırlanır. Her iki rapor da, daha sonra sorumlu direktöre ve borçluya teslim 

edilmektedir. Bu raporlar kamuya yayınlanmamaktadır. [24, 25 ,30] 

Bu süreçte hazırlanan dokümanlar ise şunlardır: 

 Proje Performans Değerleme Raporu (Project Performance Assessment 

Reports) 

 Etki Değerlendirme Raporu (Impact Evaluation Reports) 

 Denetleme Panel Raporu (Inspection Panel Reports) [24] 

Dünya Bankası‟nın Proje döngüsü Şekil 3.2‟de kısaca özetlenmiştir. 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2.  Dünya Bankası‟nın Proje Döngüsü 

3.5. Dünya Bankası  Ġhale Prosedürleri ve Genel Özellikleri 

 

Dünya Bankası‟nın ihale prosedürleri ele alınmadan önce süreçte yer alan 

katılımcılar ve sorumluluklarının  tanımlanması gerekmektedir. Dünya Bankası‟nın 

finanse ettiği projelerin genellikle büyük kalkınma projeleri olması nedeni ile, bu 

projeler çeşitli iş, hizmet ve mal alımlarını kapsamaktadır ve inşaat işleri bu 

projelerin bir bölümünü oluşturmaktadır. İnşaat projeleri kapsamında süreçte yer alan 

4 ana katılımcı bulunmaktadır. Bunlar; Dünya Bankası, Borçlu, Teklif Sahibi 

Yüklenici Firma ve Müşavir Firma olup görev ve sorumlulukları aşağıda 

açıklanmıştır: 

Dünya Bankası: Dünya Bankası; ihale prosedürünün uygulanması, ihale dosyasının 

hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, ihale kararının verilmesi ve sürecin 

anlaşma prosedürüne göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasını, kredi anlaşmasında 

istendiği şekilde kontrol etmektedir. Her aşamada Dünya Bankası‟nın onayı 

alınmaktadır. Aynı zamanda teklif sahibinin borçlu idareden zamanında yanıt 
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alamadığı sorulara yanıt vermekle sorumludur. Bunun dışında herhangi bir teklif 

sahibi ile ihale süreci boyunca iletişime girmez. [26, 30] 

Proje sürecinde rol ve sorumluluk alan Banka görevli ve organizasyonları şunlardır: 

 Görev Takım Lideri (Task Team Leader-TTL) 

 Tedarik Uzmanı (Procurement Specialist-PS) / Tedarik Yetkili Personeli 

(Procurement Accredited Staff-PAS)  

 Bölge Tedarik Danışmanı (Regional Procurement Advisor)  

 Tedarik Plan ve Hizmet Grubu (The Procurment Policy and Service Group-

OPCRP)  

 Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri Yasal Bölümler Ofisi (Legal Departments 

Office of Procurement and Consultant Services-LEGOP)  

 Operasyonel Tedarik İnceleme Komitesi (Operational Procurment Review 

Committee-OPRC)  

 Tedarik Network Kurulu (Procurment Network Board-PB)  

 Bölge Direktörü (Country Director-CD)  

 Uluslararası Denetleme Departmanı (İnternational Audit Department-IAD)  

 Tedarik Personeli Akreditasyonu (Accreditation of Procurement Staff)   [3] 

Borçlu: Borçlu, Dünya Bankası‟ndan kredi alan ve yasal olarak ihaleden sorumlu 

olan ülkedir. Borçlu ülke adına uygulamadan sorumlu birimi (borçlu idare); teklifleri 

davet eder, kabul eder, değerlendirir ve sözleşmeyi yapar. Sözleşme borçlu idare ile 

yüklenici veya tedarikçi  arasındadır ve Dünya Bankası bu sözleşmenin bir tarafı 

değildir. [26, 30] 

Teklif Sahibi: Teklif sahibi, ihaleye katılarak, ihale konusu işe talip olan yüklenici 

inşaat firmasıdır.  Firma ihale dosyasını aldığında; dokümanları iyice inceleyerek 

gerekli koşulları taşıyıp taşımadığını belirledikten sonra teklifini hazırlamaya 

başlamak, ayrıca; dokümanlarda herhangi bir belirsizlik, eksiklik, çelişki  veya açık 

olmayan bir durum olup olmadığını gözden geçirerek, eğer böyle bir durum varsa 

ihale dokümanlarında belirtilen sürede borçlu idareden yazılı açıklama istenmekle 
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sorumludur. Bunun dışında, ihale dokümanlarının gerektirdiği şekilde teklifini 

hazırlayarak teslim etmektedir. İhaleyi kazanması durumunda da, işin sözleşme 

koşullarına göre yapılmasından  sorumlu olmaktadır. [26, 30] 

MüĢavir (Mühendis): Proje sürecinde yer alan diğer bir katılımcı da müşavir 

firmadır. Dünya Bankası projelerinde müşavir kullanılması zorunlu olup, müşavir 

seçimi için ayrı prosedürler bulunmaktadır. Borçlu idare bu prosedürlere göre 

müşavir firmayı belirlemektedir.  

Müşavir firmanın görevleri şunlardır: Projeleri kontrol eder,  idare ile görüşerek 

gerekli düzeltmeleri yapar, proje yükümlülüğünü üzerine alır, borçlu idare tarafından 

seçilen yüklenici firmalarla sahada işlerin yapılmasının tüm kontrolünü ve süpervize 

edilmesini üstlenir,  yüklenici firmanın mobilizasyon aşamasından işlerin kabulüne 

kadar tüm imalat kalemlerinin her yönüyle istenilen standartlara uygun olarak 

yapılmasını kontrol eder, yapımdan sonra yüklenici firmanın işleri sağlıklı olarak 

yerel idarelere transferini sağlamasını kontrol eder, geçici kabul ile kesin kabul 

arasında belirli bir ekiple gerekli kontrolleri yapar ve yüklenici firmanın kesin 

kabulünü yaparak onaylar. [34] 

Proje özelliklerine göre, özellikle zaman problemi olmayan projelerde müşavir 

firmalar yüklenici firmanın seçimi aşamasında ihale dosyasının hazırlanması, 

tekliflerin toplanması görevlerini üstlenebilmektedirler. Ancak acil yardım projeleri 

gibi işlerin kısa sürede halledilmesi gereken durumlarda müşavir ve yüklenici firma 

seçimleri eş zamanlı olarak ve kısa aralıklarla gerçekleşmektedir. [32] 

Kredinin onaylanmasından sonra, kredi sağlanan proje kapsamındaki bütün mal, 

hizmet ve işlerin temin edilme yöntemlerini gösteren bir tedarik planı (Procurement 

Plan) hazırlanmaktadır. Bu planda, yapılacak işler, işlerin kaç sözleşme paketine 

ayrılacağı, her iş için uygulanacak iş temin yöntemi/ihale prosedürü, teklif 

dosyasının hazırlanması, teklif daveti, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve 

sözleşme yapılması gibi kilit aktivitelerin tarihleri belirtilmektedir. [32] 

İhale yöntemleri Dünya Bankası ile borçlu ülke arasındaki kredi anlaşmasında 

belirlenerek, proje özelliklerine göre en ekonomik ve etkin yöntem seçilmektedir. 

İnşaat projelerinde yüklenici firmanın seçiminde en çok kullanılan ihale prosedürü 

olan  “uluslararası rekabete açık ihale” (International Competitive Bidding-ICB) ve 
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bunun uygun olmadığı durumlarda genellikle göz önünde bulundurulan en yaygın 

ihale prosedürleri ve tedarik yöntemleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır: 

3.5.1. Uluslararası Rekabete Açık Ġhaleler (International Competitive Bidding-

ICB): Hacmi 10 milyon dolar ve üzeri olan işler için tercih edilen bu ihale türünde, 

ihale duyurusu uluslararası alanda yayınlanmakta olup, Dünya Bankası tarafından 

seçilebilir olan bütün olası teklif sahipleri söz konusu işe teklif vermek için, 

zamanlama ve duyuru açısından eşit fırsatlara sahip bulunmaktadır. Önce “genel 

ihale duyurusu” (General Procurement Notice), daha sonra ise ihaleye davet 

(Specific Procurement Notice) yayınlanmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında 

Dünya Bankası ihale prosedürü olarak bu yöntem ele alınmış olup ileride ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

3.5.2. Sınırlı Uluslararası Ġhaleler (Limited International Bidding-LIB): Pazarlık 

prosedürü olarak da bilinen LIB, aslında ICB‟nin açıkça duyurulmadan potansiyel 

teklif sahipleri listesinden belirlenen firmaların doğrudan teklif vermeye davet 

edilmesidir ve  yüklenici firma seçiminde aşağıdaki durumlar için uygun bir 

prosedürü olmaktadır: 

 Sözleşme hacminin küçük olduğu, 

 Sınırlı sayıda firmanın bulunduğu ve 

 ICB prosedüründe değişiklik yapmayı gerektiren diğer olağanüstü 

durumlarda. 

LIB prosedürü altındaki ihalelerde, duyuru, ön yeterlilik ve  yerel öncelik 

uygulanmamaktadır.  Duyuru ve öncelikten başka bütün hususlarda ICB prosedürü 

uygulanmaktadır. [25, 26, 30] 

3.5.3.Ulusal Rekabete Açık Ġhaleler (National Competitive Bidding-NCB): NCB 

borçlunun ülkesindeki bütün olası teklif sahiplerine açık ihale prosedürüdür ve işlerin 

yapısı veya kapsamına göre yabancı rekabetin ilgi çekiciliğinin mümkün olmadığı 

durumlarda, en verimli ve ekonomik ihale prosedürü olabilmektedir. NCB yabancı 

teklif sahiplerinin aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı beklenmediği  durumlarda 

kullanılmaktadır: 

 Sözleşme değerinin küçük olduğu, 
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 İşlerin coğrafik veya süresel olarak dağıldığı durumlarda, 

 Sözleşmenin önemli bir nakliye ve yoğun işgücünü kapsadığı durumlarda ve, 

 Mal ve hizmetlerin uluslararası piyasadan daha aşağı fiyatta yerel olarak elde 

edilebildiği durumlarda. 

Genel Duyuru‟nun (General Procurement Notice-GPN) yayınlanması NCB için 

gerekli değildir ve duyuru ulusal yayın ve resmi gazete ile sınırlı olabilmektedir.  

İhale dokümanları ülkenin resmi dilinde olabilmektedir ve  teklif ve ödemeler için 

genellikle yerel para birimi kullanılmaktadır. Bunların dışında genel olarak ICB 

temel prensipleri uygulanmaktadır. Eğer yabancı firmalar bu koşullar altında 

katılmak isterlerse teklif vermelerine izin verilmektedir. [25, 26, 30] 

Bunların dışında Dünya Bankası standart dokümanlarında tanımlanan ve daha çok 

daha önce yapılmış bir sözleşmeye ilave olan işler ve satın alma işlemlerinde 

kullanılan iş temin yöntemleri ise şunlardır: 

3.5.4. Doğrudan SözleĢme Yapma (Direct Contracting): Single Source  Selection 

olarak da bilinen doğrudan sözleşme yapma, bir ihale prosedürü olmayıp; daha önce 

yapılmış bir sözleşmenin ilavesi olan işlerde, bir yüklenicinin yarım bıraktığı işlerin 

ikmali için, veya zemin etüdü, harita gibi işlerde ve tek kaynaktan elde edilebilen mal 

alımlarında kullanılmaktadır. [32]   

3.5.5. Ulusal ve Uluslararası Teklif Toplama Usulü (International and Local 

Shopping): Teklif Toplama Usulü de yüklenici firmaların seçiminde kullanılan bir 

ihale prosedürü olmayıp, çeşitli tedarikçilerden elde edilen fiyat tekliflerinin 

karşılaştırılması temeline dayanan bir tedarik yöntemidir. Rekabet edebilen fiyatları 

elde etmek için genellikle en az üç tedarikçiden fiyat teklifi alınır. Bu yöntem, 

kolaylıkla elde edilebilen mallar ve düşük değerdeki, standart özellikteki eşyaların 

temini için uygun bir yöntemdir. Uluslararası teklif toplama usulünde, iki farklı 

ülkeden en az üç tedarikçiden fiyat teklifi istenir.    [25, 26, 30] 

3.5.6. Borçlunun Kendi Kaynaklarını Kullanarak ĠnĢaat Yapması (Force 

Account): Borçlunun kendi personel ve ekipmanı kullanarak işi yaptığı bu yöntem, 

sadece aşağıdaki durumlar için kullanışlıdır:  

a) İş miktarları ileri derecede tanımlanamayan, 
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b) İşlerin küçük ve uzak-ücra yerlere dağıldığı, kalifiye inşaat firmalarının 

makul fiyat teklifi vermesi olası olmayan, 

c) Devam eden operasyonları aksatmadan sürdürmeyi gerektiren işler için, 

d) İş kesintilerinin kaçınılmaz riskinin borçlu tarafından taşınmasının yüklenici 

tarafından taşınmasından daha iyi olduğu durumlarda. 

e) Aciliyet gerektiren durumlarda. [25, 26, 30] 

Dünya Bankası ihalelerinde önemli olan borçlu idarenin, ihale sürecinde rekabeti 

sağladığını Dünya Bankası‟na kanıtlamasıdır. Bu açıdan, ICB prosedüründe ihale 

süreci ağırdır ancak, sonuçlandırmak daha kolay olmaktadır. İhaleye tek teklif gelse 

de ICB ile rekabet için yeterli duyuru yapılmış olduğundan sonuca 

bağlanabilmektedir. Teklif fiyatının tahmini maliyetin altında kalmasını gerektiren 

bir kural bulunmamaktadır. Önemli olan kredi sağlanan proje kapsamında, tedarik 

planında belirtilen bütün  kalemlerin toplamının bütçeyi aşmamasıdır.  [32] 

Daha öncede belirtildiği gibi yukarıda sıralanan yöntemlerden  inşaat projelerinde 

yüklenici seçimi için kullanılan en yaygın yöntemler, Uluslararası Rekabete Açık 

İhale Prosedürü ve Ulusal Rekabete Açık İhale Prosedürüdür.  En geniş kapsamlı 

olması ve diğer ihale prosedürlerinin de belirli özellikleri hariç aynı temel prensiplere 

göre uygulanmasından dolayı, bu tez çalışması kapsamında ICB prosedürü ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 
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4. DÜNYA BANKASI FĠNANSMANLI ĠNġAAT PROJELERĠNDE 

UYGULANAN ULUSLARARASI REKABETE AÇIK ĠHALE PROSEDÜRÜ 

(ICB) 

Daha önce de belirtildiği gibi, hacmi 10 milyon dolar ve üzeri olan işler için 

kullanılan bu ihale türünde, Dünya Bankası tarafından seçilebilir olan bütün olası 

teklif sahipleri söz konusu işe teklif vermek için, zamanlama ve duyuru açısından eşit 

fırsatlara sahip bulunmaktadır.  

ICB prosedürü tek aşamalı ve iki aşamalı olmak üzere, iki türde 

uygulanabilmektedir. İhale sürecinde yeterlilik (postqualification) olarak bilinen tek 

aşamalı süreçte, teklif sahibi firma teknik ve mali teklifini aynı zamanda ayrı zarflar 

içinde teslim eder. Firmanın teknik, yönetimsel ve finansal yeterliliği ile fiyat teklifi 

aynı zamanda değerlendirilir.   

İki aşamalı süreç ise önyeterlilik (prequalification) olarak adlandırılıp, borçlu idare 

ilk önce önyeterlilik ilanı yayınlayarak firmaların teknik, finansal ve yönetimsel 

yeterliliklerini belirler. Daha sonra yeterlilik kriterlerine uyan teklif sahipleri fiyat 

teklifi vermeleri için davet edilir ve mali teklifler ikinci aşamada değerlendirilir.   

Yukarıda tanımlanan özellikleri  dışında firmalarda aranan yeterlilik kriterleri ve 

istenen belgeler açısından tek aşamalı ve iki aşamalı prosedür arasında bir fark 

bulunmamaktadır. İki prosedürde de ihale aşamasında Dünya Bankası‟nın yayınlamış 

olduğu aynı standart ihale dokümanları kullanılmaktadır.  

Ön yeterlilik; genellikle büyük ve kompleks işler, endüstriyel tesisler, ya da anahtar 

teslimi, tasarım yapım veya yönetim sözleşmeleri gibi detaylı teklif hazırlığının 

yüksek maliyetli olduğu ve firmaların rekabet etme cesaretini kıran işlerde 

kullanılmaktadır. Ön yeterliliklerle ilgili olarak saptanan firmaya ait bilgilerdeki 

değişiklikler sözleşme sırasında güncellenmektedir. [25, 26] 
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Ön yeterlilik prosedürünün uygulanması durumunda toplam ihale süreci 16 ile 20 ay 

arasında zaman alırken, tek aşamalı prosedürde bu süre 8 ile 12 aya inmektedir. Bu 

nedenle, sürenin kısıtlı olduğu durumlarda, ICB prosedürü tek aşamalı olarak 

uygulanmaktadır. Tek aşamalı olarak uygulanması durumunda da firmalarda aranan 

yeterlilik kriterleri önyeterlilik prosedürü ile aynı prensipte belirlenmektedir.  

Yaklaşan  projelerin iş fırsatları hakkında bilgi , Uluslararası İş Fırsatları Klavuzu 

(The Guide to International Business Opportunities), Birleşmiş Milletler yayın organı 

olan İş Geliştirme Dergisi (UNDB- United Nations Development Business), ve 

Dünya Bankası Kamu Bilgi Merkezi‟nden (Public İnformation Center)  

sağlanabilmektedir. 

Borçlu idare, “genel ihale duyurusu” (General Procurement Notice-GPN) taslağını 

hazırlar ve bankaya teslim eder. Banka duyuruyu düzenleyip yayınlar. İlan; ilgili ya 

da olası borçlu hakkında bilgi, verilen kredinin  miktar ve amacı, işin kapsamı, ve 

sorumlu borçlu kuruluşun (işveren) isim ve adresini kapsamaktadır. Eğer biliniyorsa 

ön yeterlilik veya ihale dokümanlarının elde edilebileceği tarih de belirtilmektedir. 

Dünya Bankası standart dokümanlarında, ilgili ön yeterlilik veya ihale dosyasının 

ihale duyurusunun yayınlanma tarihinden itibaren 8 haftadan önce yayınlanamadığı 

ifade edilmektedir. Bütün bekleyen ihaleler için GPN yıllık olarak 

güncellenmektedir. 

Bu süreç sona erdiğinde, ön yeterlilik veya ihaleye davetler (Specific Procurement 

Notice- SPN)  borçlu ülkede yayınlanan en az bir gazetede ve bir resmi gazetede 

veya serbest girişli elektronik portalda yayınlanır. Büyük, önemli ve özel 

sözleşmelerde, ayrıca uluslararası geniş sirkülasyona sahip ticaret yayınlarında da 

yayınlamaktadır. [25, 26] 

Dünya Bankası finansmanlı projelerde kullanılan en yaygın sözleşme türleri; götürü, 

birim fiyat, maliyet artı kar veya bunların birleşimleridir. Maliyet artı kar 

sözleşmeleri  sadece yüksek risk taşıyan veya maliyeti yüksek doğruluk derecesinde 

belirlenemeyen projeler gibi olağanüstü durumlarda kabul edilmektedir. 

Büyük projelerde işler, benzer sözleşme paketlerine ayrılabilmektedir. Bu durumda 

firmalar yeterliliklerine göre bir (slice) veya birden fazla (package) sözleşme paketi 

için teklif verebilmektedirler. Bütün teklifler eş zamanlı olarak, aynı teslim tarihinde 

kabul edilir, açılır ve değerlendirilir.  
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Farklı süreçler gerektiren özel durumlarda Dünya Bankası  anahtar teslimi sözleşme 

kabul etmekte veya isteyebilmektedir. [26] 

İhale koşulları ile ilgili olarak, teklif veren firmalar tarafından dikkat edilmesi 

gereken genel hususlar aşağıda tanımlanmıştır: 

1. Seçilebilirlik: Dünya Bankası‟nın finanse ettiği işler için ihalelere katılacak 

firmaların uyruğu ve kullanılacak her türlü malzeme ve ekipmanın menşei 

konusunda sınırlamalar olabilmektedir. Bu doğrultuda,  Dünya Bankası tarafından 

finanse edilen ihalelere; Dünya Bankasının kendisi tarafından yasaklanmış, Birleşmiş 

Milletler tarafından yasaklanmış ve borçlu ülkenin kendisi tarafından ikili ticari 

ilişkileri sınırlandırılmış veya yasaklanmış olan ülkelerin firmaları katılamamaktadır. 

Ancak Dünya Bankası‟nın önceki standart dokümanlarında ihalelere katılmasını 

yasakladığı  ülkeler de (Andora, Küba, Kuzey Kore, Leichtenstein, Monako, Nauru, 

Tavula) Mayıs 2005 tarihinde yayınlanan revizyonda seçilebilirlik kapsamına 

alınmıştır.  Fakat, eğer bir firma daha önce Dünya bankası ihalelerine katılmış ve 

hileli uygulamalara başvurduğu belirlenmişse, seçilebilir bir ülkeden olsa da bir dah 

ihalelere katılması yasaklanmaktadır. [24, 28, 36 ] 

2. Ġhale Dosyası: Dünya Bankası‟nın, çeşitli ihale prosedürleri için kendi Standart 

İhale Dokümanları bulunmaktadır. Bu standart dokümanlarda değişiklik 

yapılamayıp, borçlu idare tarafından minimum değişiklikle kullanılması zorunlu 

tutulmuştur. Projeye özgü değişiklikler sadece teklif ve sözleşme bilgi formlarında 

veya sözleşme özel koşulları bölümünde olmaktadır.  

İhale dosyası uluslararası rekabeti destekleyen şekilde hazırlanır ve; yapılacak olan 

işin yeri, temin edilecek malzemeler, teslim veya montaj yeri, işin teslim veya 

tamamlama programı,  minimum performans gereksinimleri, garanti ve bakım 

gereksinimleri, diğer bütün geçerli termin ve koşullar tam ve kesin olarak anlaşılacak 

şekilde düzenlenir. Ek olarak,  ihale dokümanlarında teknik şartnameler ile işlerin 

yapılış ve malzemelerin tesliminin yasal standartlara uygunluğunu  belirten testler, 

standartlar ve yöntemler  tanımlanır.  

İhale dokümanları fiyata ek olarak tekliflerin değerlendirilmesinde hesaba katılacak 

diğer çeşitli faktörleri ve miktarının nasıl belirlenip değerlendirileceğini belirtir. Eğer 

alternatif teklifler isteniyorsa, bunların kabul edilebilirliği ve değerlendirilme 

yöntemleri açıklanır. [26] 
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3. Tekliflerin Geçerliliği: Borçlu idarenin; teklifleri karşılaştırmasını ve 

değerlendirmesini tamamlaması, Dünya Bankası‟nın sözleşme taslağını gözden 

geçirmesi ve bütün gerekli onayların Dünya Bankası‟ndan alınması konularında 

yeterli süreye sahip olması için teklif veren firmalardan tekliflerinin belirli bir 

geçerlilik süresinin olması istenmektedir ve bu süre ihale dosyasında belirtilmektedir. 

4. Teklif Teminatı (Geçici Teminat): Teklif sahibi firmanın, ihale dosyasında 

tanımlanan işi, teklif ettiği fiyata gerçekleştirmek konusunda sözleşme taahhüdünü 

yerine getirmemesi durumuna karşılık, teklifinin bir parçası olarak, ihale dosyasında 

şart koşulan miktar ve para biriminde teklif teminatı sağlaması gerekmektedir.  

5. Dil: Dünya Bankası‟nın ön yeterlilik ve ihale dosyasının hazırlanmasında geçerli 

olan diller İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olmakla birlikte genellikle İngilizce 

kullanılmaktadır. Sözleşme dokümanları ayrıca borçlu ülkenin diline çevrilir. 

Bununla birlikte borçlu idarenin tercihinde olarak, yerel yüklenicilerle yapılacak olan 

sözleşmeler (yerel ve yabancı firmalar arasındaki JV‟lar hariç) borçlu idarenin ulusal 

dilinde düzenlenebilmektedir. [26] 

6. Standartlar: Dünya Bankası prosedürlerinde uluslararası kabul görmüş 

standartlar kullanılmaktadır. Uluslararası standartların bulunmadığı veya uygun 

olmadığı durumlarda ulusal standartlar kullanılabilmektedir. [26] 

7. Marka Ġsimlerinin Kullanımı: Şartnamelerde marka referansları, katalog 

numaraları veya benzer sınıflandırmalardan kaçınılmaktadır. Zorunlu durumlarda 

“veya eşiti” ifadesi belirtilen referanstan sonra eklenmektedir. [26] 

8. Fiyatlandırma: Teklif sahibi firmaların genellikle işin bütün vergileri içeren birim 

fiyat veya götürü usul fiyat teklifi vermeleri istenmektedir. [26] 

9. Fiyat Ayarlaması: İhale dosyasında, proje sürecinde yaşanacak olan işgücü, 

ekipman, malzeme ve yakıt gibi sözleşmenin önemli maliyet bileşenlerindeki 

herhangi bir değişikliğe karşı fiyat ayarlamaları yapılması istenebilmektedir. Aksi 

durumda “fiyat teklifi sabit olacaktır” şeklinde belirtilmektedir.  

10. Nakliye ve Sigorta: Yüklenicilerin ve tedarikçilerin nakliye ve sigorta 

hizmetlerini seçilebilirlik kriterlerine uygun ülkelerden sağlamaları gerekmektedir.  

Nakliye sigortasının taşınan malın değerinin en az %110‟u olması gerekmektedir.İş 

sözleşmelerinde genellikle Contractor‟s All Risk  politikası uygulanmaktadır. [26, 

30] 
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11. Para Birimi KoĢulları: İhale dokümanları teklif veren yüklenicilerin fiyatlarında 

kullanacakları para birimi ya da birimlerini, tekliflerin tek bir para biriminde 

karşılaştırılması için farklı para birimlerinde verilen fiyatların tek para birimine 

dönüştürülmesinde kullanılacak  prosedürü ve sözleşme bedelinin ödenmesinde 

kullanılacak olan para birimlerini belirtmektedir. Dünya Bankası kriterlerine göre bu 

koşullar şunları hedeflemektedir: 

 Teklif sahibi firmaların teklif ve ödeme para birimi ile ilgili olarak 

herhangi bir kur değişikliği riskini minimize etmek ve böylece en iyi 

fiyatları teklif etme fırsatını sağlamak, 

 Değeri düşme eğiliminde olan zayıf paraya sahip ülkelerin yüklenicilerine 

istikrarlı sağlam para birimini kullanma seçeneği vermek, 

 Değerlendirme sürecinde doğruluk ve şeffaflığı temin etmek. 

12. SözleĢme KoĢulları: Sözleşme dokümanları; yapılacak işin kapsamını, tedarik 

edilecek malları, idare ve yüklenicinin hak ve sorumluluklarını, mühendis (müşavir), 

mimar ve yapım yöneticisinin ve eğer idare tarafından görevlendirilmiş ise sözleşme 

yönetim ve denetim ekibinin yetki ve sorumluluklarını açıkça tanımlamaktadır. 

Dünya Bankası finansmanlı projelerde FIDIC sistemi kullanılmaktadır. Banka ve 

FIDIC arasında 11 Mart 2005‟de lisans anlaşması imzalanmıştır ve FIDIC inşaat 

sözleşmelerinin Banka borçlularına uyumlu hale getirilmiş versiyonu Dünya Bankası 

ihalelerinde kullanılmaya başlanmıştır. [26, 36] 

13. Kesin Teminat: Sözleşmenin yüklenici firma tarafından ihlal edilmesi durumuna 

karşı yükleniciden belirli bir miktarda teminat istenmektedir. Teminatın tipi, formu, 

miktarı ve geçerlilik süresi ihale dosyasında belirtilmektedir. Bu teminatın bir 

bölümü işin idare tarafından kesin kabulüne kadar tutulmaktadır. 

14. Teminat Kesintisi: Sözleşme koşulları, idare tarafından yükleniciye yapılan her 

periyodik ödemenin bir yüzdesini kesin kabule kadar teminat kesintisi (retention 

money) olarak alıkonulmasını gerektirebilmektedir. Geçici kabulden sonra kesinti 

bedeli, eşit değerdeki teminat ile değiştirilir. Teminat kesintisi uygulanması 

durumunda teminat miktarının sözleşme bedelinin %10‟unun altında olması koşulu 

bulunmaktadır. [26] 

15. Tazminat ve Prim KoĢulları: Yüklenici tarafından sözleşme koşullarına 

uyulmaması durumuna karşı uygun miktarda tazminat sözleşme koşullarına dahil 
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edilmektedir. Ayrıca, yüklenicinin işin teslimini idarenin yararına olacak şekilde 

sözleşmede anlaşmaya varılan zamandan önce  tamamlaması durumunda, idarenin 

tercihinde olmak üzere prim ödeme koşulu eklenebilmektedir. [26] 

16. Zorlayıcı Neden (Mücbir Sebep): Sözleşme şartlarının yerine getirilememesi 

ihale dosyasında belirtilen zorlayıcı sebeplere dayanıyorsa dikkate alınmayacağı 

sözleşmede belirtilmektedir. [26] 

17.Uygulanabilir Kanun ve UyuĢmazlıkların Çözümü: Sözleşme koşulları 

uygulanacak kanun ve anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili koşulları kapsamaktadır. 

Uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkim kullanılmaktadır. [26] 

18. Yerel Öncelik: Borçlu ülke ile Dünya Bankası arasında yapılan kredi 

anlaşmasında izin verildiği takdirde, idarenin tercihinde olarak, tekliflerin 

değerlendirilmesinde yerel üretim malları ve yerel yükleniciler için öncelik 

kullanılabilmektedir.  

Yerel yükleniciler için %7.5 öncelik marjı kabul edilmektedir.Teklifler kabul 

edildikten ve borçlu tarafından gözden geçirildikten sonra ihale koşullarını sağlayan 

teklifler aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır: 

i) Group A : Yerel yüklenici teklifleri 

      ii) Group B : Diğer yüklenicilerin teklifleri 

Tekliflerin değerlendirme ve karşılaştırmasında teklif miktarının %7.5 ine eşit bir 

miktar B grubundaki yüklenicilerden kabul edilen tekliflere eklenmektedir. [26, 30] 

4.1. Ön Yeterlilik Prosedürü 

Dünya Bankası standart dokümanlarında, ön yeterlilik; bir ihale makamı tarafından, 

bir sözleşmeyi üstlenecek firmaları  teklif  vermeye davet etmeden önce, firmaların 

uygunluğunun tayin edilmesi süreci olarak adlandırılmaktadır. Böylece sadece iş 

tipinde uygun  tecrübeye ve yapım teknolojisine sahip, finansal ve yönetimsel 

özellikleri olan, bütün gerekli ekipmanları zamanında sağlayabilen firma veya firma 

grupları belirlenmektedir ve sadece ön yeterlilik koşullarını sağlayan firmalar teklif 

vermeye davet edilmektedir. 
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4.1.1.Ön Yeterliliğin Genel Özellikleri 

Dünya Bankası prosedürlerine göre, sözleşme miktarı 10 milyon $‟dan fazla olan 

büyük ve kompleks işler için, ön yeterlilik genellikle gerekmekte olup kredi 

anlaşmasında zorunlu tutulmaktadır. 10 milyon $‟dan az olan küçük işlerde ise ön 

yeterlilik idarenin tercihine bağlıdır.  

Ön yeterliliğin yürütülüp yürütülmeyeceği kararı; projenin büyüklüğü, karmaşıklığı, 

tamamlama süresindeki sınırlamalar, işin kritik özellikleri, çevresel etkiler,  ilgili 

riskler vb gibi sözleşmeye ilişkin faktörlerin sayısı ve ön yeterlilik sürecine ilişkin 

faktörlerin avantaj ve dezavantajları temel alınan profesyonel bir karardır. [25, 27] 

Ön yeterlilik prosedürünün uygulanmasının koşullara bağlı olarak avantajlı 

bulunmadığı durumlarda, bu prosedür kapsamında firmalarda aranan tüm yeterlilik 

kriterleri, tek aşamada uygulanan ihale prosedüründe, ihale dosyasına eklenerek 

firmaların aynı bilgileri sağlamaları istenmektedir.  

Dünya Bankası standart dokümanlarında ön yeterliliğin avantaj ve dezavantajları şu 

şekilde açıklanmıştır: 

4.1.1.1. Ön Yeterliliğin Avantajları 

 Yeterli kalifiyeye sahip olmayan olası teklif sahiplerinin ihale masrafından 

kaçınmasına veya JV oluşturmasına imkan vermektedir. 

 Ön yeterlilikten sonra, yeterliliğe sahip olmayan firmalar ihale dışı 

bırakılarak, gerçekçi olmayan aşırı düşük tekliflerin verilmesi önlenir. 

Böylece başarılı olabilecek yüklenicilerin teklif vermesi sağlanır. 

 Ön yeterlilik, borçlunun, yeterlilik sahibi yüklenicilerin sözleşmeye ilgisini 

değerlendirmesine  ve buna göre  ihale sürecinde gerekli düzenlemeleri 

yapmasına imkan verir.  

 Müşavirler ile iş birliğine girebilecek olan yükleniciler tarafından olası çıkar 

çatışmalarının sergilenmesine yardım eder. 

 İdarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında iş miktarını ve zamanını 

azaltır. 

 Yerel firmaların diğer yerel veya uluslararası firmalarla JV oluşturarak 

onların kaynak ve deneyimlerinden faydalanmasını destekler. 
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 İdarenin, borçlunun ülkesindeki yerel teklif sahipleri önceliği için 

yüklenicilerin  seçilebilirlik olasılığını değerlendirmesine imkan tanır. 

 Belirsiz veya şüpheli kapasiteye sahip teklif sahipleri tarafından teslim edilen 

düşük fiyatlı tekliflerin reddedilmesi ve buna bağlı olarak çıkabilecek 

problemleri önemli derecede azaltır. 

 Dünya Bankası‟na idarenin yönetim yeteneği hakkında ihale sürecinden önce 

bilgi verir.  

4.1.1.2. Ön Yeterliliğin Dezavantajları 

 İhale süresini uzatabilir, buna rağmen ihale dokümanları hazırlanırken, ön 

yeterlilik süreci altında, bu süre kaybı iyi bir iş programı ile minimize 

edilebilir. 

 Borçlu idarenin bütün ön yeterlilik başvurularını gözden geçirmesi gerekir. 

Oysa, ihale aşamasında yeterlilik uygulanan tek aşamalı süreçte, idare 

tarafından normal olarak sadece bir teklif sahibinin (en düşük değerlendirilen) 

yeterliliği incelenmektedir. 

 Gizli anlaşmalar, özellikle aynı ulustan iseler, sınırlı sayıdaki belirli teklif 

sahipleri içinde daha kolay oluşur.  

 Belli sayıda katılımcı bulunduğunda, değerlendirenler etik kuralların dışına 

çıkabilmektedir. [27] 

4.1.1.3 Ön Yeterlilik Süreci 

Ön yeterlilik prosedürünün uygulanmasına karar verildikten sonra sürec, dört ana 

aşamada gelişmektedir: 

a) İlan ve ön yeterlilik daveti 

b) Ön yeterlilik dokümanlarının hazırlanması ve yayınlanması 

c) Başvuru hazırlığı ve teslimi 

d) Başvuruların değerlendirilmesi ve katılımcıların ön yeterliliği 
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a) Ġlan ve Ön Yeterlilik Daveti 

Dünya Bankası‟ndan kredi alan borçlu idare, yaklaşan bir ön yeterlilik sürecini 

uluslararası ve ulusal bir medyada potansiyel katılımcılara başvuru için iyi bir 

hazırlık yapabilmelerine imkan verecek şekilde duyurmaktadır. Ön Yeterlilik 

Davetinin ilanı (Invitation for Prequalification-IFP),borçlu idare tarafından Ek-1‟de  

yer alan örnek standart formatta hazırlanmaktadır ve şu koşullara göre 

yayınlanmaktadır: 

a) Borçlunun ülkesinde yayınlanmakta olan en az bir gazete ve bir resmi 

gazetede yayınlanır. 

b) Kredi anlaşmasında yer alıyorsa, Birleşmiş Milletler yayın organı olan 

Development Business dergisinde özel bir duyuru yayınlanır. 

c) Yüksek uzmanlık gerektiren ve karmaşık projeler için iyi bilinen, geniş 

uluslararası sirkülasyona sahip teknik dergi, gazete veya ticaret yayınlarında 

yayınlanır. 

d) Development Gateway‟de bir ilan yayınır. 

e) Tercihe bağlı olarak, olası teklif sahiplerinin borçlunun ülkesindeki elçilik ve 

ticaret temsilciliklerine duyurulur.  

f) Bütün ilgili teklif sahiplerine iletilir. [27] 

b) Ön Yeterlilik Dokümanlarının Hazırlanması ve Yayınlanması 

Ön Yeterlilik Dokümanının hazırlanması ve yayınlanmasından borçlu idare 

sorumludur. Dünya Bankası kendi yayınladığı standart ön yeterlilik dokümanının 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Ön yeterlilik dosyası aşağıda belirtilen alt başlıkları içeren iki bölümden 

oluşmaktadır: 

Bölüm 1-Ön Yeterlilik Prosedürü (Prequalification Procedures) 

 Katılımcılara Talimatlar (Instructions to Bidders-ITA) 

 Başvuru Bilgi Formu (Application Data Sheet-ADS)  

 Yeterlilik Kriterleri (Qualification Criteria) 

 Başvuru Formları (Application Forms) 
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Bölüm 2-İş Koşulları (Work Requirements) 

 İşin Kapsamı (Scope of Works)  

İdarenin, Standart ÖnYeterlilik Dosyasının, birinci bölümdeki Katılımcılar İçin 

Talimatlar (ITA) kısmında değişiklik yapmasına izin verilmemektedir. 

İşin kısa tanımı, inşaat süresi, arazi ve diğer bilgiler İşin Kapsamı bölümünde 

açıklanmaktadır.  

Ön yeterlilik dosyası yayınlandıktan sonra, firmaların dokümanlar ile ilgili açıklama 

talebi olursa, başvuruların son teslim tarihinden 14 gün öncesine kadar borçlu idare 

ile yazılı olarak iletişime geçmesi gerekmektedir. Açıklama taleplerine idare 

tarafından verilen cevaplar bütün firmalara gönderilmektedir. Başvuruların son 

teslim tarihinden önce herhangi bir zamanda işveren zeyilname yayınlayarak ön 

yeterlilik dokümanında değişiklik veya düzeltme yapabilir. [27] 

c) BaĢvuruların Hazırlanması ve Teslimi 

Önyeterlilik dosyasını alan firma, kendi başvurusunun hazırlanması ve teslim 

edilmesinden sorumludur. Bu süreç boyunca idare, firmaların açıklama taleplerine 

zamanında cevap vermek ve gerektiğinde ön yeterlilik dokümanlarında düzeltme-

değişiklik yapmakla sorumludur.  

Firmaların başvurularını, başvuru bilgi formunda belirtilen; başvurunun dili, 

imzalanması, hazırlanacak kopya sayısı, zarfın taşıması gereken bilgiler, teslim tarihi 

gibi koşulları göz önünde bulundurarak hazırlaması gerekmektedir. Orijinal ve 

kopyalar arasında bir farklılık olması durumunda orijinal teklif dosyası geçerli 

olmaktadır. [27] 

Teklif dosyasının orijinal ve kopyalarının;  başvuru sahibi firmanın isim ve adresi, 

işverenin adresi ve başvuru bilgi formunda belirtilen ön yeterliliğin özel tanımını 

taşıyan kaşelenmiş bir zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.  

Başvuruların son teslim tarihinden sonra idare tarafından alınan herhangi bir başvuru 

açılmadan başvuru sahibi firmaya geri gönderilmektedir. İdare açılan başvuruların 

bir kaydını hazırlayarak başvuru yapan bütün firmalara göndermektedir. [27] 
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d) BaĢvuruların  Değerlendirilmesi ve Katılımcıların Ön Yeterliliği 

Başvuruların değerlendirilmesi ve firmaların yeterliliklerinin belirlenmesinden  

borçlu idare sorumludur. Dünya Bankası, idarenin, tekliflerin değerlendirilmesinde 

şu kurallara uymasını istemektedir:   

 Başvuruların değerlendirme sürecinin gizlilikle sürdürülmesi. 

 Başvuruların değerlendirilmesinde yolsuzluk ve dolandırıcı davranış içeren 

herhangi bir dış baskıyı veya teşebbüsün reddedilmesi 

 Dünya Bankası‟nın ön inceleme koşullarına uyulması. 

 Ön Yeterlilik Dokümanında belirtilen yeterlilik kriterlerine tam anlamıyla 

uyulması. 

Ön Yeterlilik süreci akış diyagramı ve her adım için gerekli yaklaşık süreler Şekil 

4.1‟de özetlenmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1. Ön Yeterlilik Süreci Adımları [25]

ÖN YETERLĠLĠK SÜRECĠNĠN ADIMLARI  

 Ön Yeterlilik Dokümanlarının Hazırlanması 

Banka‟nın “İtiraz Yok” Onayının Alınması 

Dokümanların Açıklanması ve Revize Edilmesi 

Ön Yeterlilik Dosyasının Yayınlanması 

Başvuruların Hazırlanması 

Ön Yeterli Firmaların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi 

Banka‟nın “İtiraz Yok” Onayının Alınması 

Ön Yeterli Firmaların Bütün Katılımcılara Duyurulması 

Başvuru Süreci 

4-8 Hafta 

1-4 Hafta 

2-6 Hafta 

1-4 Hafta 

6-12 Hafta 

4-8 Hafta 

1-4 Hafta 



 52 

Ön yeterlilik dokümanlarının kriterlerine karşılık vermeyen başvurular 

reddedilmektedir. Değerlendirme aşamasında idare, katılımcıların teklifleri ile ilgili 

herhangi bir açıklama talep edebilmektedir. Açıklama isteği ve cevabı yazılı olarak 

yapılmaktadır ve idarenin açıklama isteğindeki tarih ve sürede cevap vermeyen 

firmaların teklifi reddedilebilmektedir. Ön yeterlilik başvurularının 

değerlendirilmesinde izlenen prosedür ileride ayrıntılı olarak açıklanmıştır. [27] 

4.1.2. Yeterlilik Kriterleri ve BaĢvuru Formları 

Dünya Bankası‟nın ön yeterlilik politikası, aşağıdaki parametrelere ilişkin minimum 

koşulları karşılayan bütün potansiyel teklif sahiplerinin teklif vermeye davet edilmesi 

şeklindedir. Bu parametreler şunlardır: 

 Genel ve özel yapım tecrübesi, 

 Finansal kapasite, 

 Personel kapasitesi, 

 Ekipman elde edilebilirliği. 

Bu parametreler doğrultusunda, Dünya Bankası tarafından yüklenici firmalarda 

aranan yeterlilik kriterleri ve bunlara bağlı olarak firmaların hazırlayacağı başvuru 

formları ise 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar: 

4.1.2.1. Seçilebilirlik Kriterleri 

Dünya Bankası standartlarına göre, bir teklif sahibi firma ve firmayı oluşturan bütün 

gruplar, alt yükleniciler de dahil olarak, Dünya Bankası‟nın belirlediği  seçilebilirlik 

kriterlerini karşılamak zorundadır. Seçilebilir ülkelerin listesi düzenli olarak 

güncellenip, Dünya Bankası‟nın resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Eğer bir 

firma bu ülkelerin bir vatandaşı ise veya kanunlarına uygun olarak kurulmuş, kayıtlı  

ve işletiliyorsa, bu ülkenin vatandaşlığına sahip olduğu sayılır. JV olarak teklif 

verilmesi durumunda,  JV‟ı oluşturan bütün firmalar birlikte ve ayrı ayrı sorumlu 

olurken, firma sayısında bir sınır bulunmamaktadır.  

Bu koşullara bağlı olarak Dünya Bankası‟nın standart ön yeterlilik dokümanlarında 

seçilebilirlik kriterleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

a) Uyruk: Katılımcının ve sözleşme konusu bütün mal ve hizmetlerin seçilebilir bir 

ülkeden olması gerekmektedir. (rule of origin kuralı)  
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b) Çıkar ÇatıĢması:  Çıkar çatışmalarını önlemek için ihale sürecinde herhangi bir 

aşamada müşavir (mühendis) olarak görev alan bir firma ihaleye teklif 

verememektedir.  

c) Katılma Hakkı OlmayıĢ: Bir firma aynı ihale sürecinde tek olarak veya bir JV‟ın 

parçası olarak sadece bir teklif teslim edebilmektedir. Tek olarak veya bir JV‟ın 

parçası olarak ihaleye katılan bir firma alt yüklenici olamamakla birlikte, bir teklifte 

alt yüklenici görevini yerine getiren bir firma birden çok teklife alt yüklenici olarak 

katılabilmektedir.  

d) Yönetimin Kendi Varlığı: İdarenin ülkesinde,  yönetimin kendi varlığı, sadece 

finansal ve yasal olarak bağımsız ticari kurallar altında işletilen ve idarenin yetkili 

kurumlarına bağımlı olmazlarsa seçilebilmektedirler.  

e) BirleĢmiĢ Milletler Kanunu veya Borçlu Ülke Kanununa Göre Seçilme Hakkı 

OlmayıĢ: Dünya Bankası tarafından seçilebilir olan bir ülke, borçlu ülke kanunlarına 

göre veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre yasaklanmış ise 

seçilebilirlik kapsamı dışında tutulmaktadır. [27] 

Firmaların seçilebilirlik kriterlerine uygunluğunu kanıtlamak için, tek firma olması 

durumda Ek-3B‟de ve JV durumunda  Ek-3C‟de yer alan Katılımcı Bilgi Formunu 

doldurması ve formda istenen belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bu formlarda 

firma hakkında, yasal adı, adresi, tescil yılı ve yeri,  bağlantı kurulacak yetkili kişi ve 

irtibat numaraları,  ortak veya sahiplerinin uyruğu bilgileri istenmektedir. Ayrıca, 

firmanın yasal varlığını kanıtlayan faaliyet belgesi, JV olması durumunda JV niyet 

mektubu veya JV anlaşmasının orijinal kopyaları istenmektedir. Ek-3A‟deki Başvuru 

Teslim Formunun da, firmanın yukarıda açıklanan (b) ve (c) kriterlerini sağladığının 

kanıtı  olarak doldurulması gerekmektedir. Bu form herhangi bir değişiklik 

yapılmadan doldurulmak zorundadır. 

4.1.2.2. Hükümlerine UyulmamıĢ GeçmiĢ SözleĢmeler 

Bu kriter iki başlık altında incelenmektedir: 

a) BaĢarısız SözleĢmeler Hakkında Bilgi: İdare tarafından belirtilen sürede, 

genellikle son 5 yıl içinde, hükümlerine uyulmamış başarısız sözleşmeler hakkında 

bilgi verilmesi istenmektedir.   
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b) Devam Eden Davalar: Askıda olan davalar için idare, firmanın net varlıklarının  

(net worth) belirli bir yüzdesi olarak sınır koymaktadır. Devam eden davalar bu 

yüzdeden fazla olamamaktadır. Dünya Bankası standart dokümanlarında, idare 

tarafından belirtilen yüzdenin en fazla %50 olabileceği belirtilmektedir. [27] Ek-

3D‟da yer alan Hükümlerine Uyulmamış Geçmiş Sözleşmeler  Formunda, eğer varsa 

firmanın geçmişte hükümlerine uyulmayarak uyuşmazlık yaşanmış işleri sıralanarak; 

sözleşmenin tarihi, tanımı, işverenin adı, adresi, uyuşmazlık konusu ve sözleşme 

miktarı hakkında bilgi verilmesi istenmektedir.  

4.1.2.3. Finansal Durum 

a) Finansal Performans: Teklif sahibi firmanın, idare tarafından belirlenen sürede; 

mevcut finansal durumunun sağlamlığı, uzun dönemde beklenen karlılığı ve sahip 

olduğu nakit akışı hacmini gösteren denetlenmiş bilanço veya diğer kabul edilebilir 

finansal beyanatlarını göstermesi gerekmektedir. Belirtilen süre genellikle 5 yıl olup 

özel durumlarda 3 yıla kadar düşürülebilmektedir. Ayrıca, kredi imkanları ve diğer 

mali kaynakları ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler 

için Ek-3E‟de yer alan  formda, firmanın genellikle son 5 yıl için aktif toplamı, 

mevcut mal varlıkları, toplam borcu, güncel borcu, vergiden önceki ve sonraki karı 

hakkında bilgi ve denetlenmiş mali durum tablolarının eklenmesi istenmektedir.  

b) Ortalama Yıllık ĠĢ Hacmi:  Firmalardan, idare tarafından belirtilen süredeki 

ortalama yıllık inşaat ciroları hakkında Ek-3F‟de yer alan formda bilgi vermeleri 

istenmektedir. Belirtilen süre genellikle 5 yıl olup özel durumlarda 3 yıla kadar 

düşürülebilmektedir. Ortalama yıllık inşaat cirosunun, idare tarafından ihale 

dosyasında belirtilen miktarın altında olmaması gerekmektedir. [27] 

4.1.2.4. Deneyim 

a) Genel ĠnĢaat Deneyimi: İşveren tarafından belirlenen sürede, genellikle son 5 yıl 

içinde yüklenici, alt yüklenici veya inşaat yöneticisi olarak üstlenilen inşaat 

sözleşmeleri ile ilgili olarak Ek-3G‟da yer alan form kapsamında işin adı, başlama ve 

bitiş tarihi, firma tarafından yapılan işin kısa tanımı, işverenin adı ve adresi gibi 

bilgiler istenmektedir. Belirtilen yıl genellikle 5 yıl olup özel durumlarda 3 yıla kadar 

düşürülebilmektedir. Belirtilen forma ek olarak söz konusu işleri başarıyla bitirdiğini 

kanıtlayan iş bitirme belgeleri ve devam eden işlerle ilgili iş alındı belgeleri de 

istenmektedir.  



 55 

b) Özel ĠnĢaat ĠĢleri Deneyimi: İhale konusu işle ilgili olarak aynı özellik ve 

güçlükte, idare tarafından ihale dosyasında belirtilen sürede, miktarda ve sayıda 

teklif sahibi firmanın gerçekleştirmiş olduğu sözleşmeler hakkında Ek-3H ve3I‟de 

yer alan formlar kapsamında; sözleşme numarası, sözleşme tanımı, tarihi, işin bitiş 

tarihi, üstlenilen görev, toplam sözleşme miktarı, JV ise sözleşme miktarı içindeki 

payı, işverenin adı, adresi ve irtibat numaraları istenmektedir. Benzer iş tanımı olarak 

ihale dosyasında, idare tarafından istenen toplam inşaat alanı, örneğin konut 

projelerinde konut sayısı gibi kriterler belirtilmektedir. 

Ayrıca, borçlu idare tarafından belirtilen aktivitelerde minimum inşaat deneyimi 

istenmektedir. Bu form, anahtar aktiviteler için bütün alt yükleniciler tarafından 

doldurulmak zorundadır. Özel Yapım Deneyimi formunda istenen bütün bilgiler bu 

form kapsamında da istenmektedir.  (Ek-3J-3K) JV olarak katılan firmaların 

yeterliliklerinin değerlendirilmesinde, pilot ortağın ve diğer ortakların yeterlilik 

koşullarının minimum yüzde kaçını karşılaması gerektiği ihale dosyasında, idare 

tarafından belirtilmektedir. Bu yüzde bütün ortaklar için aynı oranda olabileceği gibi 

farklı oranlarda da olabilmektedir. Yeterlilik kriterleri, koşulları, ilgili form ve 

bilgiler Tablo 4.1 ve 4.2‟de özetlenmiştir. Yukarıda sıralanan yeterlilik kriterleri 

kapsamında firmaların doldurup başvurularında teslim edecekleri formlar şunlardır: 

1. Başvuru Teslim Formu (Ek-3A) / Application Subbmission Sheet 

2. Katılımcı Bilgi Formu (Ek-3B) / Applicant Information Sheet 

3. JV ve Alt Yüklenici İçin Katılımcı Bilgi Formu (Ek-3C) / Applicant Information 

Sheet for JV Party / Subcontractors 

4. Hükümlerine Uyulmamış Geçmiş Sözleşmeler (Ek-3D) / Historical Contract 

Non-Performance 

5. Finansal Durum (Ek-3E) / Financial Situation 

6. Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu (Ek-3F) / Average Annual Construction Turnover 

7. Genel İnşaat Deneyimi (Ek-3G) / General Construction Experience 

8. Özel İnşaat İşleri Deneyimi (Ek-3H ve 3H) / Specific Construction Experience 

9. Anahtar Aktivitelerdeki Özel İnşaat Deneyimi (Ek-3J ve 3K)  /  Specific 

Construction Experience in Key Activities 
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Tablo 4.1. Yeterlilik Kriterleri [27] 

YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ 

KRĠTERLER TEK VARLIK  

JOINT VENTURE 

TESLĠM 

EDĠLECEK 

FORMLAR 

Bütün 

Ortakların 

BirleĢimi Her Ortak Bir Ortak 

1.SEÇĠLEBĠLĠRLĠK 

1.1  Uyruk 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A Ek-3B ve 3C 

1.2 Çıkar Çatışması 
Koşul sağlanmak 

zorunda. 
Koşul sağlanmak 

zorunda. 
Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A Ek-3A 

1.3 Katılma Hakkı 
Koşul sağlanmak 

zorunda. 
Koşul sağlanmak 

zorunda. 
Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A Ek-3A 

1.4 

Yönetimin Kendi 

Varlığı 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A Ek-3Bve 3C 

1.5 

BM veya Borçlu Ülke 
Kanunularına göre 

yasaklanmış ülke 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A Ek-3B ve 3C 

2.GEÇMĠġ SÖZLEġMELER 

2.1 Başarısız Sözleşmeler 
Koşul sağlanmak 

zorunda. * N/A 
Koşul sağlanmak 

zorunda. * N/A Ek-3D 

2.2 Devam Eden Davalar 

Koşul sağlanmak 

zorunda. * N/A 

Koşul sağlanmak 

zorunda. * N/A Ek-3D 

3.FĠNANSAL DURUM 

3.1 Finansal Performans 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Sadece Nakit akışı 
koşulu sağlanmak 

zorunda. 

Nakit akışı koşulu 
hariç tüm koşullar 

sağlanmak zorunda N/A Ek-3E 

2.2 

Ortalama Yıllık İş 

Hacmi 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Gereken cironun % 

....'ını karşılamak 

zorunda. ** 

Gereken 

cironun % 

....'ını 

karşılamak 

zorunda. ** Ek-3F 

4. DENEYĠM 

4.1 Genel İnşaat Deneyimi 

Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A 

Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A Ek-3G 

4.2 
Özel İnşaat İşleri 
Deneyimi  

Koşul sağlanmak 
zorunda. 

Koşul sağlanmak 
zorunda. N/A 

Bir sözleşme 

için koşul 

sağlanmak 
zorunda. Ek-3H VE 3I 

4.3 

Anahtar 
Aktivitelerdeki İnşaat 

Deneyimi 

Koşul sağlanmak 

zorunda. 

Koşul sağlanmak 

zorunda. N/A 

Koşul 
sağlanmak 

zorunda. Ek-3J VE 3K 

* Kendisi veya geçmiĢteki ya da mevcut JV parçası olarak koĢul sağlanmak zorundadır. 

** Gerekli yüzde idare tarafından belirtilir. 
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Tablo 4.2.  Ön Yeterlilik Başvurularında İstenen Bilgiler  

ÖN YETERLĠLĠK BAġVURUSUNDA ĠSTENEN BĠLGĠLER  

A.  Organizasyon ve Yasal Statü ile Ġlgili Bilgiler 

1.  Firmanın yasal ismi, iş adresi, telefon ve faks numarası 

2.  Firmanın yetkili temsilcisinin isim, adres, telefon, faks ve email adresi 

3. 

 Şirketin yasal durumunu tanımlayan belgelerin kopyası;yasal statüsü, kayıt yeri, iş adresi  ve 

sahiplerinin uyruğu, imza sirküleri, imza yetkisine ilişkin vekaletname (orijinal kopyası) 

4.  JV olarak katılan firmalar için, JV niyet mektubu ve JV anlaşmasının kopyası 

5. JV olarak katılan firmalar için, sorumlu ortağın yetki belgesi (vekaletnamesi) 

6. 

 Son beş yıl içinde ortaya çıkan ve devam etmekte olan davalar hakkında bilgi, sebepleri ve   

 sonuçları 

7. 

 Firmanın taraf olduğu dava konusu sözleşmelerin tanımı, işverenin adı, adresi ve uyuşmazlık 

konusu 

B.  Finansal Bilgiler 

1.  Son 5 yıl için yıllık finansal durum bildirimi (bilanço bilgisi, gelir durumu, kar-zarar durumu)  

  1.1.   6 aydan eski olmayan geçici finansal tablo 

  1.2.  Denetlenmiş bilanço veya vergi beyannamesi 

  1.3.  Gelir durumu 

  1.4.  Kar-zarar durumu 

2.  Gelecek 2 yıla ait finansal tahmin 

3.  Firmanın çalıştığı bankasının isim ve adresi 

4.  Kredi limitleri ve diğer mali kaynakların varlığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler 

5.  Son beş yıl için ortalama yıllık inşaat cirosu  

C.  Teknik Bilgiler 

1. 

 Son 5 yıl içinde ana yüklenici, yönetim yüklenicisi, bir ortak girişimin üyesi veya alt yüklenici 

olarak yapılmış olan ve devam eden işler hakkında bilgi  

  1.1.  Projenin ismi ve yeri 

  1.2.  Başlangıç ve bitiş tarihi 

  1.3.  İşverenin adı ve adresi 

  1.4.  Firma tarafından yürütülen işin kısa tanımı 

  1.5.  İşin bedeli 

  1.6.  Firmanın iş kapsamındaki sorumluluğu 

2.  Sözleşme kapsamındaki işleri yürütmek için istenen önemli ekipmanların elde edilebilirliği 

3. 

 İşin %10‟undan fazlasının alt yüklenicilere verilmesi teklif ediliyorsa, alt yüklenicilere 

verilecek işlerin türü ve miktarı, önemli alt yüklenicilerin  isim ve adresleri 

           

    4. Yüksek uzmanlık gerektiren işlerin verileceği uzman alt yükleniciler hakkında detaylı bilgi 

5.  Sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu olacak şantiye ve şantiye dışı kilit personel listesi 

  5.1.  Şimdiki pozisyonu 

  5.2.  Katılımcı ile ne kadar zamandır çalıştığı 

  5.3.  Genel inşaat tecrübesi 

  5.4.  Önemli geçmiş sorumlulukları (sözleşme türü ve hacmi belirtilerek) 

  5.5.  Yabancı dil yeteneği 

  5.6.  Bölgedeki tecrübesi 
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4.1.3. BaĢvuruların Değerlendirilmesi 

Başvuruların değerlendirilmesi ve firmaların ön yeterliliğinin belirlenmesi 

aşamasında da Dünya Bankası‟nın standart prosedürleri ve formları kullanılmaktadır. 

İhaleyi açan borçlu idare, başvuruları değerlendirirken  Şekil 4.2‟de gösterilen 

prosedür  takip etmektedir.  

Başvuruların değerlendirilmesinde, firmaların yeterlilik kriterlerinde belirtilen bütün 

koşullara tatmin edici yanıt verilip verilmediği aranmakla birlikte; idarenin başlıca 

kriterlerin değerlendirilmesinde izlediği yöntemler aşağıda açıklanmıştır: 

4.1.3.1. Yıllık ĠnĢaat Cirosunun Değerlendirilmesi 

Tek paket halinde ihaleye çıkılan sözleşmelerde, firmaların yıllık ortalama cirosu 

değerlendirilirken, cironun yeterlilik kriterlerinde belirtilen değerden az olmaması ön 

koşul olmakla birlikte yeterli olmamaktadır. Ek olarak firmanın yıllık ortalama 

cirosunun yıldan yıla nasıl değiştiği ayrıntılı olarak incelenmektedir.  

Örneğin Tablo 4.3‟de ciro bilgileri bulunan firmanın son 4,5 yıldaki yıllık ortalama 

cirosu yeterlilik kriterlerinde belirtilen değerden fazla olmakla birlikte son 2,5 yıl 

içinde cironun düşme eğiliminde olduğu ve bu yıllardaki ortalamanın yeterlilik 

kriterlerinde belirlenen değerden az olduğu görüldüğünde; işveren katılımcının 

finansal sağlamlığının tam bir araştırmasını yapmaktadır ve tatmin edici yanıt 

alınamazsa değerlendirme dışı bırakmaktadır. [27] 

Tablo 4.3. Örnek Firma Ciro Bilgileri [27] 

Yıl Ciro US $ 

KarĢılığı 

 2002                 

(Haziran sonuna 

kadar) 

(farklı para birimlerinde 

tamamlanmış) 

 20 

2001 "  40 

2000 "  80 

1999 "  120 

1998 "  100 

Toplam: 4,5 yıl  $ 360 

Ortalama:                                        360/4,6=  $ 80 

Yeterlilik kriterlerinde belirtilen minimum ortalama  $ 60 
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Şekil 4.2. Ön Yeterlilik Değerlendirme Prosedürü [27] 

ÖN YETERLĠLĠK DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRÜ 

Başvuruların teslim 

edilmesi 

Ön inceleme 

-Dokümanların tamlığı 

-Seçilebilirlik 

-JV koşulları 

Firma ön incelemeye 

tatmin edici uygunluk 

gösteriyor mu? 

Yeterliliğin Belirlenmesi 

-Başarısız sözleşmeler 

-Devam eden davalar 

-Finansal performans 

-Ortalama inşaat 

cirosu 

-Genel inşaat tecrübesi 

-Özel inşaat tecrübesi 

Firma bütün yeterlilik 

kriterlerini karşılıyor 

mu? 

YETERLİ FİRMA 

Firmalardan bilgileri 

kanıtlaması ve 

açıklaması istenir. 

Firmanın eksik 

dokümanı var mı? 

Firmalardan bilgileri 

kanıtlaması ve 

açıklaması istenir. 

Firmanın eksik 

dokümanı var mı? 

Başvuru reddedilir. 

Sebepleri hazırlanır.  

Firma bütün yeterlilik 

kriterlerini 

karşıladığını kanıtlıyor 

mu? 

ŞARTLI YETERLİ 

FİRMA 

Rapor ve duyuru 

hazırlanarak 

Banka‟nın onayı 

alınır.  

EVET 

HAYIR EVET 

HAYIR 

HAYIR EVET 

EVET 

HAYIR 

EVET HAYIR 

HAYIR 
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4.1.3.2.  GeçmiĢ Hukuk Davalarının Analizi  

 Geçmişte, önemli ve tutarlı, aşırı sözleşme uyuşmazlıkları ve davaları  ile 

sonuçlanan sözleşmelere sahip katılımcılar teklif vermeye yeterli olmamaktadır. Bu 

nedenle dava geçmişi değerlendirilmektedir ve firmadan belirtilen süre içinde 

(genellikle 5 yıl) tahkim veya dava ile sonuçlanan sözleşmelerin listesi, uyuşmazlık 

sonucu ve miktarı, taraflar ve uyuşmazlığın çözümü ile birlikte istenerek ayrıntılı 

olarak incelenmektedir. [27] 

4.1.3.3. Firmanın Finansal Sağlamlığınının Belirlenmesi 

Firmaların finansal sağlamlılığının belirlenmesinde, idare tarafından Tablo 4.4‟de 

gösterildiği şekilde firmanın finansal durum özeti oluşturulmaktadır ve ayrıntılı 

olarak incelenmektedir. 

Tablo 4.4.  Örnek Firma Finansal Bilgileri [27] 

Finansal Bilgi  (US $ milyon karĢılığı) 

  Son BeĢYıl 

  5 4 3 2 1         0 

1. Toplam Varlıklar 

(Aktif Toplamı) 

18,5 19,0 20,0 23,0 25,0 

2. Dönen Varlıklar 12,0 13,0 14,5 14,0 15,0 

3. Toplam Borç 9,0 10,5 10,0 11,0 11,5 

4. Güncel Borçlar 7,0 6,5 7,0 7,5 7,8 

5. Vergiden Önceki 

Kar 

1,4 1,3 1,3 1,4 1,8 

6. Vergiden Sonraki 

Kar 

1,0 0,9 0,9 1,0 1,3 

Genel Analiz 

7. Net Varlık-Öz 

Kaynak (1) - (3) 

9,5 8,5 10,0 12,0 13,5 

8. Güncel Oran  

(2)/(4) 

1,7 2,0 2,1 1,9 1,9 

9. Geri Dönüş  % 

karşılığı 

  13,7 15,3 14,0 15,0 

 

Firmanın finansal durumu ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmektedir: 

İşletme Semayesi (Working Capital): İşletme Sermayesi (working capital), dönen 

varlıklar ile güncel borçlar arasındaki farktır ve firmanın kısa dönemde nakit 

oluşturma yeteneğini ölçer. 
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Dönen Varlıklar (Current Assets): Nakitlerdir.  

Güncel Borç (Current Liabilities): Güncel yıl içinde ödenmesi gereken 

yükümlülüklerdir 

Güncel Oran (Current Ratio): Dönen varlıklar ile güncel borçların oranıdır ve 

işletme sermayesinin yorumlanmasına yardım eder. Örnekte, firmanın güncel oranı , 

son 5 yıl süresince 1.7 ile 2.1 arasında değişmektedir ve gelecek iki yıl için 

düşünülen oranlar bu düzen içindedir. Örnek firma işletme sermayesi açısından 

sağlıklı olarak değerlendirilmektedir. 

Net Varlık-Öz Kaynak (Net Worth): Toplam varlıklar ve toplam borçlar arasındaki 

farktır. Net varlıklar, bir firmanın kayıpları engellemek kadar, uzun dönemde, kar 

elde etme yeteneğini de göstermektedir. Bununla birlikte, net varlıklar için yıllık 

rakamlar, firmanın büyümesini gösterir. 

Öz Sermayenin Geri Dönüşü (Return on Equity): Vergilendirilmemiş yıllık karın 

önceki yılın öz sermayesine bölünmesi ve yüzde olarak ifade edilmesi ile elde edilir. 

Örnek firma, tutarlı bir öz sermaye kaydı göstermektedir.  [27] 

4.1.3.4. KoĢullu Ön Yeterlilik  

Katılımcılar, ilk başvuruları ile bütün ön yeterlilik kriterlerini tam olarak 

karşılamayabilirler. Eğer bir katılımcı ön incelemeye tatmin edici yanıt veriyor fakat 

yeterlilik kriterlerinin tamamını karşılamıyor ve istendiğinde karşıladığını 

kanıtlamıyorsa şartlı ön yeterli kabul edilmektedir ve tekliflerinin teslim etmeden 

önce eksik kriterlerin tamamlanması istenmektedir.  [27] 

Başvurular değerlendirildikten sonra borçlu idare değerlendirme ile ilgili olarak; 

başarısızlık kriterleri, şartlı ön yeterli ve ön yeterli firmalar hakkında bilgi içeren “ön 

yeterlilik değerlendirme özeti” hazırlayarak Dünya Banka‟sına teslim eder. Bankanın 

itiraz yok onayını aldıktan sonra; yeterlilik sahibi olmayan her firmaya, diskalifiye 

olma sebepleri ile birlikte sonuç bildirilir. Yeterlilik sahibi tüm firmalar teklif 

vermeye davet edilir. [27] 

4.1.3.5. Yerel Öncelik  

Borçlu ülke ile Dünya Bankası arasında yapılan kredi anlaşmasında izin verildiği 

takdirde, idarenin tercihinde olarak, tekliflerin değerlendirilmesinde yerel üretim 

malları ve yerel yükleniciler için öncelik kullanılabilmektedir.  
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Yerel yükleniciler için %7.5 öncelik marjı kabul edilmektedir.Teklifler kabul 

edildikten ve borçlu tarafından gözden geçirildikten sonra ihale koşullarını sağlayan 

teklifler aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır: 

i) Group A : Yerel yüklenici teklifleri 

      ii) Group B : Diğer yüklenicilerin teklifleri 

Tekliflerin değerlendirme ve karşılaştırmasında teklif miktarının %7.5 ine eşit bir 

miktar B grubundaki yüklenicilerden kabul edilen tekliflere eklenmektedir. [26, 30] 

Bunun için yerel yüklenicinin şu koşulları karşılaması gerekmektedir: 

a) Tek bir firma için; 

i. Borçlunun ülkesinde kayıtlı olmak. 

ii. Borçlunun ülkesinin yurttaşı tarafından %50‟den fazla hisseye sahip 

olmak. 

iii. Sözleşme bedelinin %10‟undan fazlasını yabancı alt yüklenicilere 

vermemek. 

b) JV için: 

i. Her üye firma a)i ve a)ii yi sağlayacaktır. 

ii. JV borçlunun ülkesinde kayıtlı olacaktır 

iii. JV sözleşme fiyatının %10‟undan fazlasını yabancı firmalara alt yüklenici 

sözleşmesi yapamamak.  

Borçlu idare, firmalar  herhangi bir yükümlülüğe maruz kalmaksızın, herhangi bir 

zamanda herhangi bir başvuruyu reddetmek, ön yeterlilik sürecini ve bütün 

başvuruları feshetmek hakkına sahiptir.  

Yeterlilik kriterlerini taşıyan bütün firmalar idare tarafından ön yeterliliğe hak 

kazanırlar. İşveren başvuruların değerlendirilmesini tamamlar tamamlamaz bütün 

firmalara yazılı olarak ön yeterliliğe hak kazanan firmaları bildirir. 

Ön yeterlilik sonuçlarının duyurulmasından sonra, idare yeterlilik kriterlerini 

sağlamış olan firmaları teklif vermeye davet eder.  
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Firmaların yeterliliklerinde değişiklik olması durumunda ihaleye davet tarihinden 

sonra 14 gün içinde idareye bildirilmesi gerekmektedir. [27] 

4.2.  Ġhale Prosedürü 

Ön yeterlilik sürecinin uygulanması durumunda, bu süreç tamamlandıktan sonra, Ek-

4a‟da yer alan ihaleye davet formu, ön yeterlilik sonuçları duyurulduğu sırada 

yeterlilik kriterlerini sağladığı belirlenen firmalara gönderilerek teklif vermeye davet 

edilmektedir. Ön yeterlilik prosedürünün uygulanmadığı durumlarda ise Ek-4b‟de 

yer alan ihaleye davet formu uluslararası alanda yayınlanarak ilgilenen firmalar teklif 

vermeye davet edilmektedir. İhale süreci Şekil 4.3‟de gösterilen adımlardan 

oluşmaktadır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3. İhale Süreci Adımları 

 

 

ĠHALE SÜRECĠ ADIMLARI  

 İhale Dosyasının Hazırlanması 

Banka‟nın “İtiraz Yok” Onayının Alınması 

Dokümanların Açıklanması ve Revize Edilmesi 

İhale Davetinin Firmalara Gönderilmesi 

Başvuruların Hazırlanması ve Teslim Edilmesi 

Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Banka‟nın “İtiraz Yok” Onayının Alınması 

İhale Sonucunun Bütün Katılımcılara Duyurulması 
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4.2.1. Ġhale Genel KoĢulları 

İhale ile ilgili genel koşullar aşağıda yer alan ihale dokümanlarının içeriği, teklif 

kapsamı, seçilebilirlik ve yeterlilik başlıkları altında incelenmiştir. 

4.2.1.1. Ġhale Dokümanlarının Ġçeriği 

Dünya Bankası‟nın idareler için hazırladığı standart ihale dosyası, Mayıs 2005‟de 

yayınlanan revizyondan önceki versiyonlarında aşağıda belirtilen bölümlerden ve 

eklerinden oluşmaktadır. Tez çalışması kapsamında incelenen örnek projenin ihalesi 

2000 yılında yapıldığı için, standart ihale dosyasının içeriği eski versiyon üzerinden 

açıklanmış olup, son versiyonda yapılan değişiklikler ileride ayrıca belirtilmiştir. 

Bölüm 1- Teklif Vermeye Davet (Invitation for Bids-IFB): Bu bölümde, ön yeterlilik 

sahibi firmalara gönderilmiş olan,  Ek 4‟de yer alan teklif daveti bulunmaktadır. 

Bölüm 2- Katılımcılara Talimatlar (Instruction to Bidders) : Firmaların tekliflerini 

hazırlayabilmeleri için gerekli genel koşullar bu bölümde açıklanmaktadır. 39 başlık 

altında açıklanan bu bölüm Dünya Bankası‟nın hazırlamış olduğu standart bir form 

olup idare tarafından değişiklik yapılmadan kullanılmaktadır: 

 İşin Kapsamı,  

 Sermaye Kaynakları,  

 Seçilebilir Teklif Sahipleri,  

 Seçilebilir Malzeme,  

 Tesis, Ekipman ve Hizmetler,  

 Teklif Sahiplerinin Yeterlilikleri,  

 Her Teklif Sahibi İçin Bir Teklif,  

 Teklif Maliyeti,  

 Arazi Ziyareti,  

 İhale Dosyasının İçeriği,  

 İhale Dosyasının Açıklanması,  

 İhale Dosyasının Ekleri ,  

 Teklif Dili,  
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 Teklif Kapsamındaki Dokümanlar,  

 Teklif Fiyatı,  

 Teklif ve Ödeme Para Birimi,  

 Teklif Geçerliliği,  

 Teklif Teminatı,  

 Alternatif Teklifler,  

 Teklif Öncesi Toplantı,  

 Teklif Formatı ve İmzalanması,  

 Teklif Zarfının Hazırlanması ve Kaşelenmesi , 

 Tekliflerin Son Teslim Tarihi,  

 Geç Teklifler,  

 Tekliflerin Değiştirilmesi ve Geri Çekilmesi,  

 Tekliflerin Açılması,  

 Gizlilik Prosedürü,  

 Tekliflere Açıklama Getirilmesi ve İdare ile Görüşme,  

 Hataların Düzeltilmesi,  

 Tekliflerin Tek Para Birimine Dönüştürülmesi,  

 Tekliflerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi,  

 Yerel Teklif Sahipleri İçin Öncelik,   

 İhale Kararının Verilmesi,  

 İdarenin Herhangi Bir Teklifi veya Bütün Teklifleri Kabul veya Red Hakkı,  

 Sonucun Duyurulması,  

 Anlaşmanın İmzalanması,  

 Kesin Teminat,  

 Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi,  

 Rüşvet ve Hileli Uygulamalar.  



 66 

“Teklif Sahiplerinin Yeterlilikleri” bölümü ihalenin iki aşamalı veya tek aşamalı 

olması durumuna göre değişmekte olup; tek aşamalı uygulanması durumunda 

firmalarda ön yeterlilik kapsamında aranan bütün yeterlilik kriterleri ve istenen 

belgeler bu bölümde belirtilmektedir. İki aşamalı uygulanması durumunda ise sadece 

firmaların ön yeterlilik başvurusunda sağlamış oldukları bilgilerden güncellemeleri 

gerekenler belirtilmektedir.  

Bölüm 3- İhale Verileri (Bidding Data): İkinci bölümde belirtilmeyen söz konusu 

ihaleye özel koşullar Bölüm-2‟deki başlıklar kapsamında bu bölümde 

açıklanmaktadır. Dünya Bankası‟nın idarenin doldurması için hazırladığı standart 

ihale verileri formu  Ek 5‟de yer almaktadır. 

Bölüm 4- I. Genel Koşullar (General Conditions of Contract): Sözleşme 

çerçevesindeki şartnamenin genel hükümlerini içeren bu bölüm projenin nasıl 

gerçekleştirileceğini açıklamaktadır. Dünya Bankası prosedürlerinde FIDIC sistemi 

kullanılmakta olup, bu bölümde ilgili FIDIC şartnamesi yer almaktadır.  

Bölüm 5- II. Özel Koşullar (Conditions of Particular Applications-COPA) : Bu 

bölümde yer alan özel uygulama koşulları, FIDIC standart şartnameleri maddeleri ve 

Dünya Bankası tarafından eklenen maddelerden oluşmaktadır.  Şartname maddeleri 

kullanılması zorunlu olan (Mandatory), kullanılması tavsiye edilen (Recommended) 

ve tercihe bağlı (Optional) olarak belirtilmiştir. İdare bu özelliklere göre şartnameyi 

son haline getirerek ihale dosyasına eklemektedir.  

Bölüm 6- Teknik Şartname (Technical Specifications) : Teknik şartnameler idare 

tarafından hazırlanarak bu bölüme eklenmektedir.  

Bölüm 7- Teklif Formu (Ek 6), Teklif Eki (Ek 7) ve Teklif Teminatı (Ek 8),  (Form of 

Bid, Appendix to Bid, and Bid Security ) : Bu bölümde firmaların tekliflerini parçası 

olarak hazırlayıp teslim edecekleri başlıkta adı geçen standart formlar yer almaktadır. 

Teklif Eki‟nde aşağıdaki Tablo 4.5‟de yer alan, sözleşme koşulları ile ilgili bilgiler 

idare tarafından verilerek ihale dosyasına eklenmektedir. Teklif sahipleri bu bilgileri 

kabul ettiğine dair bu formu imzalayarak teklif dosyasına eklemektedir. Teklif ekinin 

diğer bölümü para birimi koşulları ile ilgili olup teklif sahibi tarafından doldurularak 

teklif dosyasına eklenmektedir.  

Bölüm 8- Keşif Özeti (Bill of Quantities) : Bu bölümde idare tarafından hazırlanan 

keşif özetleri formları yer almaktadır. 
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Bölüm 9- Anlaşma Formu (Ek 9), Kesin Teminat Formu (Ek 10)ve Avans Ödemesi 

İçin Banka Garantisi Formu (Ek 11) ( Form of Agreement,  Forms of Performance 

Security and Bank Quarantee for Advance Payment): Bu bölümde firmanın ihaleyi 

kazanması durumunda kullanacağı, başlıkta adı geçen standart formlar 

bulunmaktadır. 

Tablo 4.5. İhale Dosyasının Teklif Eki Bölümünde İdare Tarafından Verilen 

Sözleşme Koşullarına Yönelik  Bilgiler 

TEKLĠF EKĠ’NDE ĠDARE TARAFINDAN VERĠLEN 

BĠLGĠLER 

1 Tanımlar 

2 Müşavirin işlerde değişiklik yapma yetkisi 

3 Teklif dili 

4 Geçerli kanunlar 

5 Sözleşme dokümanlarının önceliği 

6 Kesin teminat miktarı 

7 Bilgilerin elde edilmesi 

8 İş programın sunulması 

9 Nakit akışı tahmini 

10 Müteahhidin temsilcisinin dil bilgisi 

11 Kontrol personelinin dil bilgisi 

12 İdarenin ülkesi 

13 Üçüncü şahıs sigortasının minimum miktarı 

14 İşe başlama bildiriminin hangi süre içinde verileceği 

15 Tamamlanma süresi 

16 Gecikme cezası miktarı 

17 Gecikme cezası limiti 

18 Erken bitirme pirimi miktarı 

19 Kusur sorumluluk süresi 

20 Ara hak ediş ödemelerindeki asgari tutar 

21 Teminat kesintisi 

22 Maksimum avans ödemesi 

23 Avans geri ödemesinin başlaması 

24 Avans geri ödeme oranı 

25 Tamamlama ve kesin hak edişin kopya sayıları 

26 Uyuşmazlık çözümü 

27 İdare ve müşavire bildirim adresleri 
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Bölüm 10- Projeler (Drawings) : Firmaların tekliflerini hazırlarken dikkate 

alacakları, idare tarafından seçilmiş tasarımcılara hazırlatılmış projeler ihale 

dosyasının bu bölümünde bulunmaktadır. 

Bölüm 11- Açıklayıcı Notlar (Explanatory Notes) :Bu bölüm, Dünya Bankası‟nın 

standart dokümanlarında bulunup; idare için beşinci bölümdeki özel koşullar ile ilgili 

açıklayıcı notlar bulunmaktadır. Firmalara verilen ihale dosyası içinde yer almaz.   

Bölüm 12- İhale Aşamasında Yeterlilik (Postqualification): İhale prosedürünün tek 

aşamalı uygulanması durumunda idarenin, katılımcılara talimatlar bölümündeki 

yeterlilik kriterleri bölümüne ekleyeceği, firmalarda aranacak yeterlilik kriterleri 

formatı bu bölümde belirtilmektedir.  

Bölüm 12- Uyuşmazlık Çözümü Prosedürü ( Disputes Settlement Procedure) 

Disputes Review Board’s Rules and Procedures Rules and Procedures for the 

Functions of the Disputes Review Expert- DRE): İdare ile yüklenici arasında 

yaşanacak olan herhangi bir uyuşmazlık sırasında uygulanacak olan çözüm 

prosedürü belirtilmektedir. Uyuşmazlıklarda genellikle uluslararası tahkim 

kullanılmaktadır.  

Bölüm 13-Dünya Bankası Finansmanlı İhalelerde Mal, Hizmet ve İşler İçin 

Seçilebilirlik Koşulu (Eligibility for the Provision of Goods, Works and Services in 

Bank-Financed Procurement): Bu bölümde Dünya Bankası tarafından seçilebilirlik 

kapsamı dışında tutulan ülkeler açıklanmaktadır. 

Firmaların, tekliflerini hazırlarken göz önünde bulunduracakları genel koşullar, 

Bölüm 2‟deki Katılımcılara Talimatlar başlığı altında açıklanarak, Bölüm 3‟de İhale 

Verileri başlığı altında özetlenmektedir.  Daha öncede belirtildiği gibi teklif 

sahiplerini bütün ihale dokümanlarını ayrıntılı olarak inceleyerek tekliflerini 

hazırlamaları gerekmektedir. Anlaşılmayan herhangi bir konuda tekliflerin son teslim 

tarihinden 28 gün öncesine kadar idareden açıklama talep edilebilmektedir. İdare 

açıklama taleplerine verdiği yanıtları ihale dosyası alan bütün firmalara 

göndermektedir. [28] 

Tekliflerin son teslim tarihinden önce herhangi bir zamanda, idare, zeyilname 

yayınlayarak ihale dokümanlarında değişiklik yapabilir. Teklif sahipleri işverenden 

teleks veya faks ile kabul ettikleri her zeyilnameyi derhal aldıklarına dair 
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onaylamaları gerekmektedir. Zeyilname yayınlandıktan sonra gerekirse tekliflerin 

son teslim tarihi uzatılmaktadır. [28] 

Tekliflerin hazırlanması ve teslim edilmesi için verilen süre sözleşmenin önem ve 

karmaşıklığı ve projenin özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 

Genel olarak, hangisi daha geçse ihaleye davet tarihinden itibaren veya ihale 

dokümanlarının elde edilebilirlik tarihinden itibaren 6 haftadan az olmayacak şekilde 

düzenlenir. Çok büyük veya kompleks işlerde bu süre 12 haftadan az olmayacak 

şekilde düzenlenmektedir.  [28] 

4.2.1.2.Teklif Kapsamı 

Yapılacak işin kapsamı; 

Bölüm 4- I. Genel Şartname (General Conditions of Contract) 

Bölüm 5- II. Özel Uygulama Koşulları (Conditions of Particular Applications-

COPA) 

Bölüm 6- Teknik Şartname (Technical Specifications) 

Bölüm 7- Teklif Formu, Teklif Eki ve Teklif Teminatı (Form of Bid, Appendix to 

Bid, and Bid Security ) 

Bölüm 8- Keşif Özeti (Bill of Quantities) ve  

Bölüm 10- Projeler (Drawings) bölümlerinde tanımlanıp; işler,   İhale Verileri 

(Bidding Data) ve Teklif Eki (Appendix to Bid)‟nde belirtilen koşullara göre 

yapılmaktadır. Yine İhale Verileri‟nde belirtilen süre içinde işlerin yüklenici 

tarafından tamamlanması beklenmektedir. 

Dünya Bankası Standart İhale Dosyası‟nda revizyon yapılarak, Mayıs 2005‟de son 

versiyonu yayınlanmıştır. Bu versiyon da eski versiyon ile temelde aynı prensipte 

olup,  ihale dosyasının bölümleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.   

BÖLÜM 1-İhale Prosedürü 

I-Katılımcılara Talimatlar (Instruction to Bidders-ITB) 

II-İhale Verileri Formu (Bid Data Sheet-BDS) 

III-İhaleden Önce Ön Yeterlilik Prosedürünün Uygulanması Durumunda 

Kullanılacak Olan Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri (Evaluation and 
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Qualification Criteria-Alternative Section III to be used when Prequalification 

has taken place before bidding) 

III-Ön Yeterlilik Prosedürünün Uygulanmadığı Durumda Kullanılacak Olan 

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri (Evaluation and Qualification Criteria-

Alternative Section III to be used when Prequalification has not taken place 

before bidding) 

IV-Teklif Formları (Bidding Forms) 

V-Seçilebilir Ülkeler (Eligible Countries) 

BÖLÜM 2-İş Koşulları (Work Requirements) 

VI-İş Koşulları 

BÖLÜM 3-Sözleşme Koşulları ve Sözleşme Formları (Conditions of Contract and 

Contract Forms) 

VII-Genel Koşullar (General Conditions) 

VIII-Özel Koşullar (Particular Conditions) 

IX-Özel Koşul Ekleri-Sözleşme Formları (Annex to the Particular Conditions-

Contract Forms) 

Teklif Daveti (Invitation for Bids) 

Bu revizyonda yapılan en önemli değişikliklerden biri, ön yeterliliğin kullanılması ve 

kullanılmaması durumunda uygulanacak yeterlilik kriterlerinin iki ayrı alternatif 

bölüm halinde daha net olarak açıklanmasıdır. Aranan yeterlilik kriterlerinde bir 

değişiklik bulunmamaktadır. Diğer bir değişiklik ise FIDIC standart sözleşmelerinin 

kullanıldığı sözleşme koşulları bölümünde, Dünya Bankası ile FIDIC arasında 

yapılan lisans anlaşması doğrultusunda sözleşme koşullarının Banka borçlularının 

koşullarına uyumlu hale getirilmiş olmasıdır.  

4.2.1.3.Seçilebilirlik 

Teklif daveti aşağıdaki koşullu sağlayan bütün firmaları kapsamaktadır: 

a) Yeterlilik koşullarını sağlamak. 

b) Dünya Bankası‟nın seçilebilirlik kriterlerine uymak. 
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c) Dünya Bankası tarafından yolsuzluk veya dolandırıcılık kapsamında 

yayınlanmış seçilemezlik bildirisi dahilinde olmamak.  

Teklif sahiplerinin seçilebilirlik koşullarının sürekliliğini kanıtlayan belgeleri 

sağlamaları gerekmektedir. [28] 

4.2.1.4.Yeterlilik 

İhale sürecinin tek aşamalı uygulanması durumunda, ön yeterlilik bölümünde 

açıklanan bütün bilgi ve belgelerin teklif sahibi firma tarafından, bu aşamada 

sağlanması gerekmektedir. Ön yeterlilik sürecinin uygulanması durumunda ise teklif 

sahiplerinin, tekliflerinin bir parçası olarak: teklife imza atma yetkisine sahip kişinin 

yazılı vekaletnamesini teslim etmeleri, ve ön yeterlilik başvurusunda teslim ettikleri 

ve daha sonra değişen bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.  

Teklif sahiplerinin, güncellemesi gereken bilgiler şunlardır:  

 Kredi limitlerine erişim ve diğer finansal kaynakların elde edilebilirliğini 

kanıtlayan belgeler 

 Geçerli yıl ve onu takip eden 2 yıl için finansal tahmin (bilinen taahhütlerin 

etkisi dahil), 

 Ön yeterlilikten sonra alınmış işler, 

 Mevcut hukuk davaları hakkında bilgi, 

 Ön yeterlilikte istenmişse kritik ekipmanların elde edilebilirliği ve kilit 

personel hakkında bilgi, 

JV‟ın partnerleri tarafından teslim edilen tekliflerin uyması gereken koşullar ise 

şunlardır: 

 Teklife imza atma yetkisine sahip ortağın yazılı vekaletnamesi teslim 

edilmesi gerekmektedir. Ortaklardan birinin sorumlu ortak olarak tayin 

edilmesi ve bu yetkinin, bütün ortakların yetkili yasal imzaları ile imzalanmış 

bir vekaletnamenin teslimi ile kanıtlanır. Sorumlu ortak, JV‟ın bütün 

partnerleri adına talimatları kabul etmeye yetkili olmaktadır ve sözleşmenin 

yerine getirilmesi, ödemeler de dahil olarak, yalnızca sorumlu ortak ile 

yürütülmektedir. 



 72 

 Teklif teminatı, teklif formu ve işin alınması durumunda anlaşmanın , yasal 

olarak mutebir olan bütün ortaklar tarafından imzalanması gerekmektedir. 

 JV‟ın bütün partnerleri,  müşterek olarak ve ayrı ayrı olarak sözleşmenin 

koşullarına göre yürütülmesinden yükümlü olmaktadırlar. 

 JV anlaşmasının bir kopyası teklif ile birlikte teslim edilmektedir. Başarılı 

teklif olma durumunda JV‟ı yerine getiren bir niyet mektubu bütün 

katılımcılar tarafından imzalanır ve  sözleşme taslağı ile birlikte teslim edilir. 

Teklif sahiplerinin aynı zamanda, ihale dosyasında belirtilen tamamlama süresini ve 

teknik şartname gereklerini karşılama konusundaki yeterliliğini gösteren detaylı 

yapım yöntemi ve iş programı önerilerini teslim etmeleri gerekmektedir. Teknik 

teklif kapsamında, şantiye organizasyonu, yapım yöntemi, mobilizasyon ve inşaat iş 

programı, ekipman ve personel ve diğer ilgili bilgiler istenmektedir. [28] 

4.2.2. Tekliflerin Hazırlanması ve Teslim Edilmesi  

Teklif sahiplerinin tekliflerini hazırlarken, yeterlilik kriterleri ile ilgili formlar 

dışında, ihale dokümanlarında belirtildiği şekilde hazırlayarak eksiksiz olarak teslim 

etmeleri gereken diğer formlar şunlardır: 

 Teklif Formu (Form of Bid) 

 Teklif Eki ( Appendix to Bid) 

 Teklif Teminatı (Bid Securty) 

 Fiyatlandırılmış Keşif Özetleri (priced Bill of Quantities) 

 Alternatif Teklifler  

 Yapım Yöntemi ve İş Programı 

 Katılımcılara Talimatlar Bölümünde istenen diğer bilgi ve dokümanlar. 

Teklif dokümanları ve teklif sahibi ile idare arasında yapılan bütün yazışmalar ihale 

dosyasında şart koşulan dilde hazırlanmak zorundadır. Uluslararası rekabete açık 

ihalelerde teklif dili  İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olabilmekle birlikte 

genellikle İngilizce kullanılmaktadır. Destekleyici dokümanların, ihale dosyasında 

şart koşulmuş dile çevirisi ile birlikte farklı bir dilde hazırlanmasına izin 
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verilmektedir. Böyle bir durumda tekliflerin yorumlanmasında çeviriler dikkate 

alınmaktadır. [28] 

Bu formların dışında, eğer ön yeterlilik aşamasında istenmemişse, firmanın personel 

kapasitesi ve ekipmanlarının elde edilebilirliği hakkında da bilgi vermesi 

gerekmektedir. İhale dosyasında idare tarafından pozisyonu, toplam ve benzer iş 

deneyimi belirtilen pozisyonlar için firmanın önerdiği adayların isim ve özgeçmişleri 

ile sözleşme kapsamındaki işleri yürütmek için idare tarafından firmanın sağlamasını 

istediği ekipmanlara ilişkin; imalatçısının adı, model ve güç kapasitesi, imal yılı, 

bulunduğu yer, kira mı firmanın kendi malı mı olduğu, sahibinin adı ve irtibat 

bilgilerini içeren formun teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ön yeterliliğin uygulanması ve uygulanmaması durumunda firmalardan ihale 

aşamasında istenen bilgiler Tablo 4.6 ve 4.7‟de sıralanmıştır. 

Bu koşullar dışında, tekliflerin hazırlanması aşamasında dikkate alınması gereken; 

teklif fiyatı para birimi, teklif geçerliliği ve teminatı, alternatif teklifler, teklif öncesi 

idare ile yapılan toplantı ve teklif dosyasının taşıması gereken fiziksel koşullar 

aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

 

Tablo 4.6.  İki Aşamalı ICB Prosedüründe İhale Aşamasında Teklif  Dosyasında 

Firmalardan İstenen Bilgi ve Formlar  

ĠKĠ AġAMALI  ICB PROSEDÜRÜNDE ĠHALE AġAMASINDA TEKLĠF DOSYASINDA 

FĠRMALARDAN ĠSTENEN FORM VE BĠLGĠLER 

1.  Teklif Formu 

2.  Teklif Eki Formu  

3.  Teklif Teminatı 

4.  Fiyatlandırılmış Keşif Özetleri 

5.  Alternatif Teklifler 

6.  Teklifi İmzalama Yetkisine Sahip Kişinin Vekaletnamesi (Power of Attorney)  

7.  Ön Yeterlilik Bilgilerinin Güncellenmesi  

   7.1.  Kredi Limitleri ve Diğer Finansal Kaynaklar Hakkında Bilgi 

   7.2.  Geçerli Yıl ve Takip Eden 2 Yıl İçin Finansal Tahmin 

   7.3.  Ön Yeterlilikten Sonra Alınmış İşler Hakkında Bilgi 

   7.4.  Mevcut Hukuk Davaları Hakkında Bilgi 

   7.5.  Kritik Ekipmanların Elde Edilebilirliği  ve Kilit Personel Bilgisi 

8.  Yapım Yöntemi Raporu (Method of Construction) 

9.  İş Programı 
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Tablo 4.7. Tek Aşamalı ICB Prosedüründe Teklif  Dosyasında Firmalardan İstenen 

Bilgi ve Formlar 

TEK AġAMALI ICB PROSEDÜRÜNDE ĠHALE AġAMASINDA TEKLĠF DOSYASINDA 

FĠRMALRDAN ĠSTENEN BĠLGĠ VE FORMLAR 

A.  Organizasyon ve Yasal Statü ile Ġlgili Bilgiler 

1.  Firmanın yasal ismi, iş adresi, telefon ve faks numarası 

2.  Firmanın yetkili temsilcisinin isim, adres, telefon, faks ve email adresi 

3. 

 Şirketin yasal durumunu tanımlayan belgelerin kopyası;yasal statüsü, kayıt yeri, iş adresi  ve  

sahiplerinin uyruğu, imza sirküleri, imza yetkisine ilişkin vekaletname (orijinal kopyası) 

4.  JV olarak katılan firmalar için, JV niyet mektubu ve JV anlaşmasının kopyası 

5.  JV olarak katılan firmalar için, sorumlu ortağın yetki belgesi (vekaletnamesi) 

6.  Son beş yıl içinde ortaya çıkan ve devam eden davalar hakkında bilgi, sebep ve sonuçları 

7. 

 Firmanın taraf olduğu dava konusu sözleşmelerin tanımı, işverenin adı, adresi ve uyuşmazlık 

konusu 

B.  Finansal Bilgiler 

1.  Son 5 yıl için yıllık finansal durum bildirimi (bilanço bilgisi, gelir durumu, kar-zarar durumu)  

  1.1.   6 aydan eski olmayan geçici finansal tablo 

  1.2.  Denetlenmiş bilanço veya vergi beyannamesi 

  1.3.  Gelir durumu 

  1.4.  Kar-zarar durumu 

2.  Gelecek 2 yıla ait finansal tahmin 

3.  Firmanın çalıştığı bankasının isim ve adresi 

4.  Kredi limitleri ve diğer mali kaynakların varlığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler 

5.  Son beş yıl için ortalama yıllık inşaat cirosu  

C.  Teknik Bilgiler 

1. 

 Son 5 yıl içinde ana yüklenici, yönetim yüklenicisi, bir ortak girişimin üyesi veya alt yüklenici 

olarak yapılmış olan ve devam eden işler hakkında bilgi  

  1.1.  Projenin ismi ve yeri 

  1.2.  Başlangıç ve bitiş tarihi 

  1.3.  İşverenin adı ve adresi 

  1.4.  Firma tarafından yürütülen işin kısa tanımı 

  1.5.  İşin bedeli 

  1.6.  Firmanın iş kapsamındaki sorumluluğu 

2.  Sözleşme kapsamındaki işleri yürütmek için istenen ekipmanların elde edilebilirliği 

3. 

 İşin %10‟undan fazlasının alt yüklenicilere verilmesi teklif ediliyorsa, alt yüklenicilere 

verilecek işlerin türü ve miktarı, önemli alt yüklenicilerin  isim ve adresleri 

           

    4.  Yüksek uzmanlık gerektiren işlerin verileceği uzman alt yükleniciler hakkında detaylı bilgi 

5.  Sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu olacak şantiye ve şantiye dışı kilit personel listesi 

  5.1.  Şimdiki pozisyonu 

  5.2.  Katılımcı ile ne kadar zamandır çalıştığı 

  5.3.  Genel inşaat tecrübesi 

  5.4.  Önemli geçmiş sorumlulukları (sözleşme türü ve hacmi belirtilerek) 

  5.5.  Yabancı dil yeteneği 

  5.6.  Bölgedeki tecrübesi 

6.  Yapım Yöntemi  Raporu 

7.  İş Programı 

D.   TEKLĠF FORMLARI 

1.  Teklif Formu 

2.  Teklif Eki Formu  

3.  Teklif Teminatı 

4.  Fiyatlandırılmış Keşif Özetleri 

5.  Alternatif Teklifler 
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4.2.2.1.Teklif Fiyatı ve Para Birimi KoĢulları  

Teklif sahipleri, ihale dosyasında belirtilen koşullara bağlı olarak, herhangi bir 

Dünya Bankası üyesi ülkenin para biriminde tekliflerini verebilmektedirler. 

Firmaların, teklif fiyatını farklı yabancı para birimlerindeki miktarların toplamı 

olarak vermesi durumunda, en fazla üç yabancı para birimi kullanabilmektedir.  

Buna rağmen, borçlu idare tamamen yerel para biriminde teklif verilmesini veya 

teklifteki yerel maliyetlerin miktarının belirtilmesini isteyebilir.  

Fiyatların karşılaştırılabilmesi için fiyat teklifleri borçlu idare tarafından seçilmiş 

yerel veya yabancı tek bir para birimine dönüştürülmektedir. Borçlu idare bu kur 

dönüşümünü, teklifin son teslim tarihinden 4 hafta öncesinden erken ve teklifin 

orijinal geçerlilik süresinin bitiminden geç olmayacak şekilde, resmi bir kaynaktan 

elde ettiği satış döviz kuru üzerinden yapar.  

Sözleşme bedelinin ödemesi ise ihaleyi kazanan yüklenicinin teklifinde açıklanan 

teklif fiyatındaki para birimi ya da birimlerinde yapılır. İhale dokümanlarında ödeme 

yöntem ve koşulları ile avansların miktar ve zamanları belirtilmektedir. [26] 

Teklif sahiplerinin fiyatlarını oluştururken keşif özetlerinde yer alan bütün iş 

kalemlerini eksiksiz fiyatlandırmaları gerekmektedir. Birim ve toplam fiyatı 

girilmemiş kalemler olduğunda, bu kalemlerin ücretlerinin diğer kalemlere dahil 

edildiği varsayılmaktadır ve işveren tarafından bu kalemler için ödeme 

yapılmamaktadır. 

Gümrük vergisi ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken diğer vergilerin de teklif 

fiyatına dahil edilmesi gerekmektedir. 

İhale dosyasında aksi belirtilmedikçe, proje sürecinde yaşanacak olan işgücü, 

ekipman, malzeme ve yakıt gibi sözleşmenin önemli maliyet bileşenlerindeki 

herhangi bir değişikliğe karşı fiyat ayarlamaları yapılması istenebilmektedir. Teklif 

sahibinin, teklif ekinde fiyat ayarlama formülü için önerdiği ağırlık ve indisleri 

belirtmesi ve ihale dosyasında istenen diğer destekleyici bilgileri sağlaması 

gerekmektedir. [28] 

Fiyat ayarlamaları 18 ay içindeki mal veya hizmetlerin teslimini içeren 

sözleşmelerde genellikle gerekli değildir. Fakat 18 aydan daha uzun sözleşmelerde 
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dahil edilir. Fiyatlar önceden öngörülmüş bir formül kullanılarak 

ayarlanabilmektedir. [26] 

Dünya Bankası‟nın standart dokümanlarında, teklif ve ödeme para birimleri ile ilgili, 

A ve B olarak sınıflandırılan iki alternatif bulunmaktadır. Bunlar:  

Alternatif A: Teklif Sahiplerinin Tamamen Yerel Para Biriminde Teklif 

Vermesi  

Bu alternatifte, teklif kapsamındaki birim ve toplam fiyatlar ihale dosyasında 

belirtilen idarenin ülkesinin para biriminde hazırlanmaktadır.  Teklif sahibinin, 

idarenin ülkesinin dışından sağlayacağı girdiler için farklı para birimlerinde 

harcamalar yapması gerekiyorsa, teklif ekinin yabancı para birimi bölümünde bu 

miktarları teklif fiyatının bir yüzdesi olarak belirtmesi gerekmektedir. Kullanılacak 

olan yabancı para birimi sayısı 3‟den fazla olamamakla birlikte, Dünya Bankası‟nın 

üyesi olan ülkelere ait bir para birimi olması gerekmektedir.  

Yabancı para birimlerinin yerel para birimine çevrilmesinde kullanılan döviz 

kurlarının ve oranların, teklif sahibi tarafından teklif ekinde belirtilmesi 

gerekmektedir ve sözleşme kapsamındaki bütün ödemeler için uygulanmaktadır.  

Böylelikle kur riski teklif sahibi tarafından taşınmamaktadır. [28] 

Alternatif B: Teklif Sahibinin Yerel ve Yabancı Para Biriminde Teklif Vermesi 

Bu alternatifte, fiyatlar; teklif sahibinin idarenin ülkesinden elde etmeyi düşündüğü 

işler için yerel para biriminde, idarenin ülkesinin dışından temin etmeyi düşündüğü 

işler için Dünya Bankası‟nın üyesi olan herhangi bir ülkenin para biriminde ayrı ayrı 

verilmektedir.Teklif sahiplerinin kullanmak zorunda kalacaklarını düşündükleri 

yabancı para birimlerini teklif ekinde belirtmeleri gerekmektedir.  

İdare, teklif sahiplerinin yerel ve yabancı para birimi gereksinimlerine açıklık 

getirmelerini ve teklif ekinde belirttikleri miktarları kanıtlamalarını 

isteyebilmektedir. Bu durumda, yabancı para birimi gereksinimlerinin ayrıntılı bir 

dökümünün teklif sahibi tarafından sağlanması gerekmektedir. [28] 

4.2.2.2.Geçerlilik ve Teminat KoĢulları 

Tekliflerin, ihale dosyasında belirtilen son teslim tarihinden sonra, ihale dosyasının 

ihale verileri bölümünde belirtilen süre kadar geçerli kalması gerekmektedir. 

Genellikle geçerlilik süresi  182 günü geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. 
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Olağanüstü durumlarda, idare teklif geçerlilik süresi dolmadan önce teklif 

sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini uzatmalarını isteyebilmektedir. Yazılı 

olarak yapılan bu uzatma talebine teklif sahipleri teminatlarını ceza olarak 

kaybetmeden, red cevabı verme hakkına sahiptirler. Uzatma talebini kabul eden 

teklif sahibinin teklifini değiştirmesi idare tarafından istenememektedir ve 

değiştirmesine izin verilmemektedir. Ancak, teminat geçerlilik süresinin teklif 

geçerlilik süresi kadar uzatılması istenektedir. [26, 28] 

Fiyat ayarlamasının söz konusu olmadığı, sabit fiyatlı sözleşmelerde ise, teklif 

geçerlilik süresinin uzatılması konusunda özel koşullar bulunmaktadır. 

Teklif geçerlilik süresinin 60 günden fazla uzatılması için, idarenin Dünya 

Bankası‟nın onayını alması gerekmektedir. [29] 

Teklif sahibinin, teklifinin bir parçası olarak, ihale dosyasının, ihale verileri 

bölümünde  şart koşulan miktarda ve para biriminde bir teklif teminatı sağlaması 

gerekmektedir. Sağlanacak teminatın aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir; 

a) Teklif sahibinin tercihinde, tasdikli çek (a certified check) , kredi 

mektubu (letter of credit) veya banka garanti formu (bank guarantee 

form), veya bir sigorta veya ilgili kuruluş (insuarance or bonding 

institution) tarafından yayınlanmış bono (bond) formlarından biri 

olabilmektedir. Genellikle banka garantisi kullanılmaktadır. 

b) Dünya Bankası tarafından seçilebilir bir ülkede bulunan ve teklif sahibi 

tarafından seçilmiş güvenilir bir kuruluş tarafından yayınlanmış olmak 

zorundadır. 

c) İhale dosyasında belirtilen formlara göre hazırlanması gerekmektedir.  

d) Teminat hakkının yitirilmesi durumlarında yazılı talepte derhal ödenebilir 

olmalıdır.  

e) Orijinal formu teslim edilmesi gerekir. Kopyası kabul edilmemektedir. 

f) Teklifin orijinal geçerlilik süresinden itibaren veya geçerlilik süresinin 

uzatılması istenmişse uzatılmış geçerlilik süresinden sonra 28 gün 

süresince geçerli olması gerekmektedir. [28] 

JV olarak teklif verilmesi durumunda teminatın, JV‟ın bütün ortaklarının tamamen 

sorumluluk üstlendiği şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. 



 78 

Koşullara uygun bir teminat bulundurmayan teklifler, idare tarafından 

reddedilmektedir. Başarısız teklif sahiplerinin teminatları geçerlilik süresinin 

bitiminden önce geri verilmektedir. Başarılı teklif sahibinin geçici teminatı ise, teklif 

sahibi anlaşmayı imzaladığında ve gerekli kesin teminat sağlandığında geri 

verilmektedir.  

Geçici teminat hakkı şu durumlarda yitirilebilmektedir: 

a) Eğer teklif sahibi, teklifini ihale dosyasında belirtilen koşullar dışında geri 

çekerse,  

b) Teklifinde aritmetik hatalar bulunması durumunda, ihale dosyasında 

belirtilen koşullara göre teklifini düzeltmeyi kabul etmezse, 

c) İşi alması durumunda, anlaşmanın imzalanması veya gerekli kesin 

teminatın sağlanmasında belirtilen süre içinde başarısız olursa. [28] 

Teminat miktarı sözleşme fiyatının yaklaşık %2‟si civarında olmaktadır. Teminat, 

ihalenin geçerlilik süresinden sonra 4 hafta boyunca geçerli kalmaktadır ve ihaleyi 

kazanamayacakları belirlenen başarısız katılımcılara  geri verilmektedir. [26] 

4.2.2.3. Alternatif Teklifler 

Teklif sahiplerinin, süresel veya teknik açıdan alternatif teklifler sunmasına izin 

verilebilmektedir. Alternatif tekliflerin kabul edilip edilmeyeceği ihale dosyasının 

ihale verileri bölümünde belirtilmektedir. [28] 

4.2.2.4.Teklif Öncesi Toplantı 

Teklif hazırlık sürecinde ortaya çıkabilecek konulardaki sorulara açıklık getirmek 

amacıyla, tekliflerin tesliminden önce bir ara toplantı düzenlenebilmektedir. Teklif 

sahiplerinin sorularını yazılı olarak faks veya teleksle, toplantıdan bir hafta öncesine 

kadar işverene  iletmesi gerekmektedir. Geç teslim edilen sorular 

cevaplanmamaktadır. Gelen sorular toplantıda cevaplanarak, sorular ve cevapların 

dahil edildiği bir toplantı tutanağı teklif sahiplerine geciktirilmeden 

gönderilmektedir. Toplantı sonucu, ihale dokümanlarında herhangi bir değişiklik 

veya ek gerektiğinde ihale dosyasında belirtilen koşullara uygun olarak zeyilname 

yayınlanmaktadır. [28] 
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4.2.2.5.Teslim Dosyasının TaĢıması Gereken DıĢ KoĢullar 

Teklif sahibinin, teklif kapsamındaki dokümanlarının  orijinalini ve ihale dosyasında 

belirtilen sayıdaki kopyasını açıkça “orijinal” ve “kopya” olarak  belirtilmiş olarak 

hazırlaması gerekmektedir. Aralarında tutarsızlık olması durumunda orijinal dosya 

geçerli olmaktadır. Teklif dokümanlarının bilgisayar ortamında veya silinmez 

kalemle hazırlanıp, teklif sahibi adına yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış olması 

gerekmektedir. Ayrıca bütün sayfaların ve eklerin yetkili kişilerce paraf edilmesi 

istenmektedir. Teklifin yetkili kişi veya kişilerce onaylanmamış herhangi bir 

değişiklik veya düzeltme içermemesi gerekmektedir. [28] 

Teklif sahibinin, teklifin orjinalini ve her kopyasını ayrı zarflarda “orijinal” ve 

“kopyalar” olarak belirterek kaşelemesi gerekmektedir. Zarflar daha sonra tekrar bir 

dış zar içine konularak kaşelenir.  

İç ve dış zarfların, ihale verileri bölümünde belirtilen; 

a) İdarenin adresini taşıması, 

b) Sözleşme numarası ve ismini taşıması, 

c) Teklif açılma tarih ve zamanından önce açılmayacaktır uyarısını 

bulundurması gerekmektedir. 

İç zarfların, geç teslim durumunda açılmadan geri gönderilmesine imkan vermek için 

teklif sahibinin isim ve adresini taşıması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen koşullara göre hazırlanmış olan teklifler, ihale dosyasında 

belirtilen tarih ve zamanda açılır. Belirtilen tarihten sonra işveren tarafından alınan 

teklifler açılmadan geri gönderilir. 

Teklifler teslim edildikten sonra, son teslim tarihine kadar teklif sahiplerinin 

tekliflerini değiştirmelerine veya geri çekmelerine izin verilmektedir. Geri 

çekildikten sonra tekrar teslim edilen tekliflerin, iç ve dış zarflarda “değişiklik-

modification” veya “geri çekme-withdrawal” ifadesini taşıması gerekmektedir. 

Tamamen geri çekilen teklifler için geri çekme bildirisi teslim edilmesi 

gerekmektedir. Son teslim tarihinden sonra tekliflerin değiştirilmesine ve geri 

çekilmesine izin verilmemektedir. Son teslim tarihinden sonra tekliflerin geri 

çekilmesi teminatın kaybedilmesine neden olmaktadır.  [28] 
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4.3.Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Şekil 4.4‟de yer alan adımlar izlenmektedir. 

Bu adımlarda yapılan işlemler ve değerlendirme kriterleri aşağıda ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

4.3.1. Tekliflerin Açılması 

Teklifler, ihale dosyasında belirtilen tarih ve zamanda, teklif sahiplerinin 

temsilcilerinin önünde açılmaktadır ve teklif sahiplerinin ihaleye katıldıklarını 

gösteren bir kayıt tutularak imzalanmaktadır. Tekliflerin açılmasında şu sıra 

izlenmektedir: İlk önce “geri çekme-withdrawal” olarak belirtilen zarflar, daha sonra 

“değişiklik-modification” içeren zarflar, en son da diğer teklifler açılmaktadır. Teklif 

açılışında telif sahibinin adı, teklif fiyatı, varsa alternatif teklifi, indirimi, teklif 

değişikliği ve geri çekme bildirisi, teminat mektubunun var olup olmadığı ve 

idarenin dikkate aldığı diğer detaylar, idare tarafından yüksek sesle okunmaktadır. 

Açılışta, her teklif için Ek-12‟de yer alan “teklif açılma kontrol listesi” doldurulup, 

Ek-13‟de yer alan okunan “teklif fiyatı” tablosu hazırlanmaktadır.  [29] 
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Tekliflerin açılması sırasında, geç teslim edilen teklifler dışında herhangi bir teklif 

reddedilmemektedir. Açılış sonunda, belirtilen açıklama bilgilerini kapsayan telif 

açılma tutanağı hazırlanmaktadır.   

4.3.2. Tekliflere Açıklama Getirilmesi  

Tekliflerin değerlendirmesine yardım etmek için idare, herhangi bir teklif sahibinden, 

birim fiyatların dökümü de dahil olarak teklifiyle ilgili herhangi bir konuda açıklama 

getirmesini isteyebilmektedir. Bu açıklama talebi ve yanıtı yazılı olarak yapılır. 

Açıklama sonucu, aritmetik bir hata olması dışında teklifin esasının ve teklif fiyatının 

değiştirilmesine izin verilmemektedir. [28, 29] 

4.3.3. Ön Ġnceleme ve Ġhale Kriterlerine Cevap Vermeyen Tekliflerin 

Belirlenmesi 

Teklifler açıldıktan sonra,  detaylı olarak değerlendirilmeden önce, idare  her teklifin;  

a) Dünya Bankası‟nın seçilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını,  

b) Uygun olarak imzalanıp imzalanmadığını,  

c) Gerekli teminatı bulundurup bulundurmadığı,  

d) İhale dokümanlarının kriterlerine tatmin edici yanıt verip vermediği ( ihale 

dokümanlarının tüm şart ve koşullarına uyup uymadığı) ve  

e) İdarenin teklif yeterliliğini belirlemek için isteyebileceği açıklama veya  kanıtları 

sağlayıp sağlamadığını belirlemektedir. Bunun amaçla, idare tarafından Ek-14 „de 

yer alan “ön inceleme” tablosu “evet” veya “hayır”  şeklinde doldurulur. [29] 

Eğer bir teklif ihale dokümanlarına tatmin edici cevap vermiyorsa, idare tarafından 

değerlendirme dışı bırakılır. Teklif sahiplerine teklifler açıldıktan sonra bu hususların 

düzeltilmesi veya geri çekilmesi konusunda izin verilmemektedir. [28, 29] 

4.3.4. Hataların Doğrulanması 

İhale koşullarını sağladığı belirlenen teklifler, herhangi bir aritmetik hataya karşı 

işveren tarafından kontrol edilmektedir. Hata bulunduğu takdirde işveren tarafından 

aşağıdaki şu yöntemler izlenmektedir:  

a) Yazı ve rakamla belirtilen miktarlar arasında tutarsızlık olduğunda, yazılı 

miktar dikkate alınmaktadır.  
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b) Birim fiyat ve birim fiyatla miktarın çarpılmasından elde edilen toplam 

arasında tutarsızlık olduğunda, birim fiyatta ondalık ayıracının açıkça 

yanlış yerde olduğu düşünülmedikçe, önerilen birim fiyat dikkate 

alınmaktadır. Aksi durumda birim fiyat düzeltilip toplam dikkate 

alınmaktadır.  

İdarenin, tekliflerdeki aritmetik hataların ve koşulsuz indirimlerin özetlenerek 

düzeltilmiş fiyatların elde edilmesinde kullandığı tablo Ek-15‟de gösterilmiştir. Eğer 

teklif sahibi teklif miktarının düzeltilmesini kabul etmezse,  teklifi reddedilmektedir 

ve teminat hakkını kaybedebilmektedir. [28, 29] 

4.3.5. Tekliflerin KarĢılaĢtırılması Ġçin Tek Para Birimine DönüĢtürülmesi 

İdare, tekliflerin karşılaştırılabilmesi için eğer izin verilmişse firmalar tarafından 

farklı para birimlerinde verilen fiyatları tek bir para birimine çevirmektedir. Bu 

işlemin yapılmasında, ihale dosyasında belirtilmiş olan tarih ve satış kuru 

kullanılmaktadır.  

İdarenin, teklifleri tek para birimine dönüştürmede kullandığı formlar Ek-16 ve 17‟de 

yer almaktadır. [28,29] 

4.3.6. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve KarĢılaĢtırılması 

İhale dokümanları, teklif değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak ilgili 

faktörleri ve en düşük değerlendirilen teklifin belirlenmesi için uygulanacak bakış 

açısını  belirtmektedir. Dünya Bankası‟nın standartlarına göre; en düşük 

değerlendirilen teklif,  teklif edilen en düşük fiyat anlamına gelmemektedir.  En 

düşük değerlendirilen teklifin belirlenmesinde fiyattan başka faktörlerin de  

bulunabileceği belirtilmektedir.  [26, 30] 

İdare, sadece ihale dosyasında belirtilen koşulları sağlayan teklifleri değerlendirip 

karşılaştırmaktadır.  

Tekliflerin değerlendirilmesinde, Ek-18‟deki form kullanılarak, her teklif için 

aşağıda belirtildiği şekilde teklif fiyatı ayarlaması yapılıp “değerlendirilmiş teklif 

fiyatı” belirlenmektedir: (evaluated bid price) 

a) Aritmetik hataların düzeltilmesi, 

b) Keşif özetlerindeki belirsizlikler için düzeltmelerin yapılması, 
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c) Yukarıdaki (a), (b) ve aşağıdaki (f)‟nin uygulanması sonucu miktarın 

değiştirilmesi, 

d) Herhangi kabul edilebilir değişiklik, sapma veya alternatif teklifler için 

teknik ve/veya finansal bakımdan uygun bir ayarlamanın yapılması, 

e) Eğer ihale dosyasında izin verilmiş ve burada öngörülmüşse,  teklif 

sahipleri tarafından teklif edilmiş farklı tamamlama sürelerinin hesaba 

katılması, 

f) Paket sözleşmeler için, teklif sahibi tarafından birden fazla sözleşmenin 

kazanılması durumunda teklif edilen indirimin uygulanması. [28, 29] 

4.3.7. Yerel Teklif Sahipleri Ġçin Öncelik 

Eğer ihale dosyasında uygulanacağı belirtilmişse, ön yeterlilik prosedürü bölümünde 

açıklanan kriterleri karşılayan yerel teklif sahipleri için tekliflerin 

değerlendirilmesinde % 7,5 öncelik marjı kullanılmaktadır. Bu koşulun uygulanması 

durumunda,  yabancı teklif sahiplerinin teklif fiyatlarının %7,5‟i fiyatlarına eklenerek 

yerel firmalara avantaj sağlanmaktadır. 

Öncelik marjının uygulanmasında daha önce açıklanan prosedüre göre Ek-19‟de yer 

alan tablo kullanılmaktadır. 

Eğer izin verilmişse alternatif teklifler ayrıca değerlendirilmektedir. [28, 29] 

4.3.8. Ġhaleyi Kazanan Firmanın Belirlenmesi 

İdare, ihale koşullarını sağlayan ve en düşük değerlendirilen teklif fiyatını veren 

teklif sahibine ihale konusu işi vermektedir.  

İdare, sözleşme yapılmadan önce herhangi bir zamanda, herhangi bir teklifi kabul 

veya reddetme ve ihale sürecini feshetme ve bütün teklifleri reddetme hakkına sahip 

bulunmaktadır. 

İhale sonucu belirlendikten sonra, sonuç bütün teklif sahiplerine duyurulmaktadır ve 

başarısız teklif sahibi firmaların teklif teminatları geri verilmektedir. Teklifi kabul 

edilen firmaya ise kabul mektubu (letter of acceptance) gönderilmektedir.  

Eğer, ihale sonucu ilan edildikten sonra, bir teklif sahibi teklifinin kabul 

edilmemesinin gerekçesini öğrenmek isterse, isteğini borçlu idareye; boçlunun 
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açıklamasından memnun olmazsa banka bölge tedarik danışmanına (Regional 

Procurement Advisor) bildirebilmektedir. [26].  

İhale sonucunun duyurulması ile aynı zamanda, idare başarılı teklif sahibine kabul 

mektubu (letter of acceptance) ile birlikte anlaşma formunu gönderir.  

Anlaşmanın alınmasından sonra  28 gün içinde, başarılı teklif sahibinin anlaşmayı 

imzalayarak istenen kesin teminat ile birlikte idareye geri göndermesi gerekmektedir. 

Bu teminat, uygun form ve miktarda bir kesin teminat mektubu (performance bond) 

veya banka garantisi (bank guarantee) olabilmektedir. Teminatın miktarı sağlanan 

teminatın tipine ve işin yapısı ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte en 

fazla sözleşme bedelinin %10‟u  olmaktadır. 

Anlaşmanın imzalanmasından sonra başarısız teklif sahiplerinin teminatları geri 

verilir. Başarılı teklif sahibi tarafından sağlanacak kesin teminatın ihale dosyasında 

belirtilen koşullara uygun olması gerekmektedir. Sözleşmenin imzalanması ve 

gerekli kesin teminatın sağlanması konusunda teklif sahibinin başarısız olması, 

sözleşmenin feshine, teklif teminatının kaybedilmesine ve sözleşme koşullarına bağlı 

olarak idare tarafından alınabilecek diğer önlemlere neden olmaktadır. [28] 

Dünya Bankası, borçlu idarenin ihalenin yürütülmesi sürecinde etik kuralları 

gözetmesini istemektedir. Eğer teklif sahibinin sözleşmeyi kazanmak için rüşvet 

veya hileli uygulamalara karıştığını belirlenirse teklifi reddedilmektedir ve Dünya 

Bankası ihalelerine katılamaz olarak ilan edilmektedir.  [28] 
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5. DÜNYA BANKASI FĠNANSMANLI ĠNġAAT PROJELERĠNDE 

UYGULANAN ULUSLARARASI REKABETE AÇIK ĠHALE 

PROSEDÜRÜNÜN ÖRNEK PROJE ÜZERĠNDE ĠNCELENMESĠ 

Örnek olarak incelenecek proje belirlenirken; ihale süreci ile birlikte tüm proje 

döngüsünün de incelenip değerlendirilebilmesi açısından Dünya Bankası‟nın 

finansmanını sağladığı, ülkemizde gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış bir proje 

olmasına dikkat edilmiştir.  

Bu doğrultuda, ülkemizde Dünya Bankası finansmanlı projelerin uygulanmasından 

sorumlu olan T.C. Proje Uygulama Birimi yetkilileri ile görüşülerek, alınan öneriler 

doğrultusunda; tez çalışması kapsamında, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara 

Bölgesinde yaşanan deprem sonucu, Dünya Bankası‟nın ülkemize sağlamış olduğu 

kredi ile gerçekleştirilen “Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi” ve 

proje kapsamında yer alan , 24 sözleşme paketinden oluşan  “Daimi Konut İnşaatı” 

işi kapsamında İzmit‟te gerçekleştirilen HWIZ5 paketi incelenmiştir. 

Söz konusu sözleşme paketi;  462 konut, 480 öğrencilik bir ilkokul ve bir sağlık 

ocağı inşaatı ve saha içi ve saha dışı altyapı işlerini içermektedir. Konuyla ilgili 

olarak, projenin uygulanmasından ve koordinasyonundan sorumlu olan T.C. 

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi,  müteahhit firma olan ÖZYAPI İnşaat San. ve 

Tic. A.Ş. ve projenin müşavirliğini üstlenen ANTS Limited Şti. ile  görüşmeler 

yapılarak ihale ve proje uygulama süreci incelenmiştir.  

5.1. Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (Marmara 

Emergency Earthquake Reconstruction (MEER) Project) Genel Özellikleri 

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde, Richter ölçeğinde 7.4 şiddetinde 

yaşanan deprem nedeniyle oluşan zararların en kısa zamanda giderilmesi için Dünya 

Bankası‟ndan depreme ilişkin harcamalarla ilgili olarak, bütçenin finansmanı 

amacıyla 252.53  milyon ABD Doları ve proje kredisi olarak 505 milyon ABD 

Doları olmak üzere toplam 752.53 milyon ABD Doları kredi sağlanmıştır. Söz 
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konusu kredi ile ilgili kredi anlaşması 23 Kasım 1999 tarihinde T.C. Hükümeti ile 

Dünya Bankası arasında imzalanmıştır ve 29 Aralık 1999 tarihinde geçerli olmaya 

başlamıştır. Proje süresi 4 yıl (2000-2004) olup; kredi anlaşmasında, projenin 

tamamlanma tarihi 30 Kasım 2004, kredinin kapanış tarihi ise 31 Mayıs 2005 olarak 

belirlenmiştir. [23, 31] Projeye ilişkin süreçler aşağıdaki  Şekil 5.1.‟deki proje 

döngüsü üzerinde özetlenmiştir. Acil durum projesi olması nedeniyle, Dünya 

Bankası‟nın proje döngüsünde yer alan proje tanımlama, hazırlık ve değerleme 

süreçleri çok hızlı gelişmiştir. Bu süreçlerde hazırlanan Proje Bilgi Dokümanı-PID 

ve Proje Değerleme Dokümanı-PAD‟nın içeriği sırasıyla Ek-20 ve Ek-21‟de yer 

almaktadır.  

MEER projesi kısa vadede yeniden yapılandırma hedeflerine, uzun vadede ise 

gelecekteki afetlere karşı hazırlıklı olma hedefine yönelik olarak geliştirilmiştir. 

Projenin temel hedefi, Türkiye‟nin 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde hasar 

gören bölgelerindeki olumlu yaşama koşullarını tekrar oluşturmaktır. [23] 

Projeden ülke  çapında beklenen  avantajlar şu şekilde belirlenmiştir: Doğal afetler 

karşısında, hükümetin, vatandaşların öncelikli gereksinimlerine yanıt verebilme 

kapasitelerinin güçlendirilmesi, altyapı ve konutların yeniden inşaatının getirdiği 

mali yükü, hükümet ve şahıslardan alarak, uluslararası reassürörlere, sermaye 

piyasalarına ve Türkiye Afet Sigorta Havuzuna aktarmak üzere tasarlanan ulusal 

sigorta planının geliştirilmesi ve emniyet ve refah durumlarını belirleyen hususlara 

karşı bilincin arttırılması vasıtasıyla, vatandaşlık sorumluluğunun geliştirilmesi. [23] 

MEER projesi 4 ana bölümden oluşmaktadır: 

1.Kısım A: Afetle Mücadele Sistemi ve Risk Azaltma 

     A1 Unsuru: Acil Durum Yönetimi ve Eylem Sistemi 

A2 Unsuru: Afet Sigorta Planı 

A3 Unsuru: Arsa Kullanım Planlama ve İnşaat Kurallarının Uygulanması 

A4 Unsuru: Kadastro Yenileme ve Arsa Yönetimi 

2.Kısım B: Yetişkinler İçin Travma Programı 

3.Kısım C: Fiziksel Yeniden Yapılandırma (Daimi Konut İnşaatı) 

4.Kısım D: Proje Yönetimi [31] 
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                                                                                     Şekil 5.1. MEER Projesi Proje Döngüsü 

1.Ülke Yardım 

Stratejisi 

2.Proje 

Tanımlama 

3.Proje 

Hazırlık 

4.Proje 

Değerleme 

5.Müzakere ve 

Onay 

6.Uygulama 

ve Denetim 

7.Yürütme ve 

Tamamlama 

8.Değerlendirme 

MEER PROJESĠ 

PROJE DÖNGÜSÜ 

DÖNGÜSÜ 

Acil durum projesi 

olması nedeniyle bu 

süreçler çok hızlı 

gelişmiştir.  

-4 Kasım 1999 

PID‟nin hazırlanması  

-1 Kasım 1999 

PAD‟nin hazırlanması 

-15 Kasım 2000 

Çevresel Değerlendirme 

Raporu 

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 

sonucu hasar gören bölgelerdeki olumlu 

yaşama koşullarını tekrar oluşturmak 

için ülkemize yardım edilmesi projenin 

çıkış noktasını olmuştur. 

-16 Kasım 1999 

Banka tarafından kredinin onaylanması 

-23 Kasım 1999 

Anlaşmanın İmzalanması 

Projenin Uygulanmasından T.C. 

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 

sorumlu olmuştur. Her aşamada Dünya 

Bankası‟nın onayı alınarak bankanın 

yetkilileri 6 ayda bir denetime gelmiştir. 

-16 Ocak 2000- Genel Duyuru 

-24 Mart 2000- Teklif Daveti 

-24 Nisan 2000- İhale 

-17 Ağustos 2000- İşe Başlama 

-13 Eylül 2000- Sözleşme İmzalanması 

-30 Haziran 2001- Geçici Kabul 

-8 Nisan 2005- Kesin Kabul 

 

 

30 Kasım 2004- Projenin 

Tamamlanması 

31 Mayıs 2005- Projenin Kapanışı 

Projenin değerlendirme 

aşamasına geçilmek 

üzeredir.  
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Projenin A kısmının uygulanmasından; İçişleri Bakanlığı, Sigortacılık Genel 

Müdürlüğü-PUB, Türkiye Doğal Afet Sigortaları Havuzu-DASH, Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü;  B ve C kısımlarının uygulanmasından T.C. Başbakanlık Proje 

Uygulama Birimi (PUB) ve ilgili belediyeler; D kısmının uygulamasından ise T.C. 

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) ve yerel ofisler sorumlu olmuştur. [31] 

İnşaat işlerini içeren C bölümü için, projenin uygulanması ve koordinasyonu 

kapsamındaki aşağıdaki tüm sorumluluklar, T.C. Başbakanlık Proje ve Uygulama 

Birimi‟ne ait olmuştur: 

1. Proje kapsamındaki iş programlarını hazırlamak, 

2. Proje kapsamındaki iş programlarına giren bütün proje bileşenlerinin 

uygunluk kriterlerini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek, 

3. Proje kapsamındaki uygulama kuruluşlarının faaliyetlerini koordine etmek ve 

bu faaliyetlerde uygulama koşullarına yardımcı olmak, 

4. Proje finansmanını yönetmek, 

5. İhale ve sözleşme dokümanlarının, üzerinde mutabakat sağlanan tedarik 

usullerine göre hazırlanmasını sağlamak ve proje kapsamında yapılan tedarik 

prosedürlerini yönetmek, 

6. Proje kapsamındaki iş programlarının uygulanmasını denetlemek, 

7. Banka klavuzlarına uygun olarak, proje uygulaması ile ilgili üç aylık iş 

ilerleme raporlarını hazırlamak ve Dünya Bankası‟na vermek. [31] 

Projenin temel katılımcıları ve genel özellikleri  Tablo 5.1‟de özetlenmiştir: Tez 

çalışmasına konu olan, projenin C bölümünde yer alan daimi konut inşaatı ise şu 

işleri kapsamaktadır: Proje Alanlarında Uygunluk Kriterleri‟ni sağlamak koşuluyla, 

kentsel konutların yeniden yapımı için belirlenen yatırımların gerçekleştirilmesi ve 

projenin uygulanması sırasında, projelendirme, arazinin belirlenmesi zemin 

araştırmaları ve inşaatın kontrolü için teknik yardımın sağlanmasıdır. Bu unsurun 

temel hedefi, yükseltilmiş inşaat standartları uyarınca, depremden etkilenen şehir ve 

köylerde, daimi konutların ve sağlık tesislerinin yeniden inşaa edilmesine Dünya 

Bankası tarafından Türkiye Hükümetine yardımcı olmaktır. Sağlanan proje 

kredisinin yaklaşık % 42‟sini tahsis edilen 210.220.000 ABD Doları ile  inşaat işleri 
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oluşturmuştur. Proje kapsamında 12.000 adet şehir konut birimi tamamlanmış olup, 

kullanıcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. [23] 

Tablo 5.1. Projenin Temel Katılımcıları ve Genel Özellikleri 

 

5.2. Ġhale Prosedürünün Özellikleri 

İncelenen projede, kredi anlaşmasında inşaat işleri için uygulanacak ihale 

prosedürleri ile ilgili olarak; uluslararası rekabete açık ihale (ICB) prosedürünün 

uygulanması, her bir sözleşme için tahmini bedeli 10.000.000 ABD Dolarına eşit 

veya fazla olan işler için teklif verecek kişi ve kuruluşların ön yeterliliğe tabi 

tutulması ve ülke içinde üretilen malların tercih edilmesi (yerel öncelik) koşulları 

bulunmaktadır.  

Ancak, acil durum olması, projenin kısa sürede tamamlanma gereği ve firmalar 

arasında gizli anlaşmaların önlenmesi amacıyla, müteahhit seçimi için, söz konusu 

inşaat işleri 24 sözleşme paketine ayrılarak uluslararası rekabete açık ihale prosedürü 

tek aşamalı (postqualification)  olarak uygulanmıştır. [32] 

İnşaat malzemelerinin satın alımı ile ilgili olarak da, konut başına tahmini bedeli 

8.500 dolardan az olan inşaat malzemelerinin, kümülatif toplamı 17.440.000 doları 

PROJENĠN TEMEL KATILIMCILARI VE GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

BANKA  DÜNYA BANKASI 

BORÇLU  T.C. HÜKÜMETİ 

UYGULAMA KURULUġU (İDARE)  T.C. BAŞBAKANLIK PROJE UYGULAMA BİRİMİ 

MÜġAVĠR FĠRMA (HWIZ5 PAKETİ 

İÇİN)  DORSCH-ANTS ORTAK GİRİŞİMİ 

YÜKLENĠCĠ FĠRMA (HWIZ5 PAKETİ 

İÇİN)  ÖZYAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

KREDĠ MĠKTARI (TOPLAM)  505 MİLYON ABD DOLARI 

PROJE SÜRESĠ (TOPLAM)  4 YIL / 2000-2004 

ĠNġAAT ĠġLERĠ ĠÇĠN AYRILAN 

KREDĠ  210 MİLYON ABD DOLARI 

ĠNġAAT SÜRESĠ (HWIZ5 PAKETİ İÇİN)  8 AY 
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geçmemek koşuluyla yerel kaynaklardan rekabet yaratılarak temin edilmesi koşulu 

kredi anlaşmasında yer almıştır. [31] 

Kredinin Dünya Bankası tarafından onaylanması ve kredi anlaşmasının 

imzalanmasından sonra, tasarım firmalarının seçimi çok kısa sürede, PUB tarafından 

belirlenen tasarım firmalarından teklif istenerek en düşük teklif veren firmalara ihale 

edilmiştir. Projelerin hazırlanması da yine çok kısa süreler içinde olmuştur ve 

müteahhit firma ihalesine uygulama projeleri ile çıkılmıştır. Mimari planların 

taslakları idarenin bünyesinde bulunan teknik ekip tarafından, detayları ise seçilen 

tasarım firmaları tarafından hazırlanmıştır. Mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat 

projeleri hariç diğer prensiplerdeki projeler 8 ayrı bölge olduğundan, özellikle altyapı 

ve ısıtma projeleri her bölge için farklılık gösterdiğinden ve zaman darlığından 

dolayı iki ayrı firmaya yaptırılmıştır. [32, 33] 

Müşavir seçimi ise Dünya Bankası‟nın prosedürlerine göre ihale edilerek paketler 3 

müşavir firma arasında dağıtılmıştır. [34] 

16 Ocak 2000 tarihinde Genel Duyurusu (general procurement notice) yayınlanan 

inşaat işleri için teklif daveti (specific procurement notice) 24 Mart 2000 tarihinde, 

Development Business dergisinde, Resmi Gazete‟de, Kamu İhale Bülteni‟nde ve 

T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi internet sayfasında yayınlanmış olup, 8 

konut sahasında 24 ayrı sözleşme paketi olarak ihaleye çıkılmıştır ve 24 Nisan 2000 

tarihinde ihalesi yapılmıştır.  [32] 

İşlerin 24 pakete ayrılmasının en önemli nedeni zaman problemi olmakla birlikte, 

konut ile birlikte her saha için belirli sayıda okul ve sağlık ocağı da inşaa edildiği için 

her paketin yaklaşık eşit miktarda iş yüküne sahip olmasına ve müteahhidin yapması 

gereken altyapı işlerinin de inşaa edeceği konutları içerecek şekilde olmasına dikkat 

edilmiştir. [33] 

Dünya Bankası‟nın standart dokümanlarında tekif hazırlığı için firmalara idareler 

tarafından en az 6 hafta süre tanınması gerektiği belirtilmekle birlikte, projenin 

özeliklerinden dolayı bu süre, söz konusu projede 4 hafta olarak uygulanmıştır. Proje 

sürecine yönelik kritik tarihler  Tablo 5.2.‟de ve Şekil 5.2.‟de özetlenmiştir: 
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Tablo 5.2. MEER Projesi Sürecine Yönelik Kritik Tarihler  

PROJE ADIMLARI GERÇEKLEġME TARĠHĠ 

Proje Bilgi Dokümanının 

Hazırlanması (PID) 

04 Kasım 1999 

Banka Tarafından Kredinin 

Onaylanması 

16 Kasım 1999 

Kredi Anlaşmasının İmzalanması 23 Kasım 1999 

Anlaşmanın Geçerlilik Başlangıcı 29 Aralık 1999 

Müşavir İhalesine Çıkılması Kasım 1999 

Müşavirlerin Kısa Listeye Alınması 19 Şubat 2000 

Müşavirlerin Teknik Tekliflerini 

Vermesi 

20 Mart 2000 

Müşavirlerin Mali Tekliflerinin 

Açılışı 

14 Nisan 2000 

Müşavir Sözleşme Görüşmelerine 

Başlanması 

18 Temmuz 2000 

Müşavir Sözleşmesinin Yapılması 18 Ağustos 2000 

Önyeterlilik İlanı 16 Aralık 1999  (İPTAL EDİLMİŞTİR) 

Genel Duyuru 16 Ocak 2000 

Teklif Daveti  24 Mart 2000 

İhale Tarihi 24 Nisan 2000 

Mutabakat Görüşmesi (HWIZ5 için) 25 Temmuz 2000 

Kabul Mektubu (HWIZ5 için) Ağustos 2000 

İşe Başlama Talimatı (HWIZ5 için) 17 Ağustos 2000 (Kabul Mektubu 

tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde.) 

İşe Başlama  (HWIZ5 için) İşe Başlama Talimatı alınır alınmaz. 

Sözleşme Tarihi (HWIZ5 için) 13 Eylül 2000 

Geçici Kabul (HWIZ5 için) 30 Haziran 2001 

Proje Tamamlama 30 Kasım 2004 

Kesin Kabul. (HWIZ5 için) 08 Nisan 2005 

Proje Kapanışı 31 Mayıs 2005 
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                                                               Şekil 5.2. MEER Projesi Sürecine Yönelik Kritik Aktiviteler

Proje KapanıĢı        

31 Mayıs 2005 

PROJE FĠRMALARININ SEÇĠLMESĠ VE 

PROJELERĠN HAZIRLANMASI YAPIM SÜRECĠ 

Kredinin 

Onaylanması    

16 Kasım 1999 

Kredinin 
Anlaşmasının 

İmzalanmaı      

23 Kasım 1999 

Anlaşmanın 
Geçerlilik 

Başlangıcı        

29 Aralık1999 

Müşavir 
İhalesine   

Çıkılması  

Kasım 1999 

Müşavirlerin 
Kısa Listeye 

Alınması           

19 Şubat  2000 

Müşavirlerin 
Teknik Teklif 

Vermesi            

20 Mart 2000 

Müşavirlerin 
Mali Teklif 

Vermesi            

14 Nisan  2000 

Müşavirlerin 
Sözleşmesinin 

Yapılması            

18 Ağustos 2000 

Genel Duyuru        

16 Ocak 2000 

Teklif Daveti        

24 Mart 2000 

Ġhale Tarihi        

24 Nisan 2000 

Mutabakat 

Görüşmeleri         
25 Temmuz 

2000 

Kabul 

Mektubunun 
Gönderilmesi        

Ağustos 2000 

İşe Başlama 

Talimatı Verilmesi          
17 Ağustos  2000 

SözleĢme 

Ġmzlanması        

13 Eylül 2000 

Müşavirlerin 
Sözleşme 

Görüşmelerinin 

Başlaması         
18 Temmuz 

2000 

Geçici Kabul    

30 Haziran 2001 

Projenin 
Tamamlanması 

30 Kasım 2004  

Kesin Kabul        

8 Nisan 2005 

MÜġAVĠR SEÇĠMĠ ĠHALE SĠ 

Depremin 
Yaşanması 

17 Ağustos 1999 

PROJE TANIMLAMA, 

HAZIRLIK, 

DEĞERLEME VE ONAY 

SÜRECĠ 

UYGULAMA VE DENETĠM SÜRECĠ 

3 Ay 1 Ay ~2 Ay 1,5 Ay 

MÜTEAHHĠT SEÇĠMĠ ĠHALESĠ 

                   (~ 7 AY) 

2 Ay 
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İnşaat işleri 8 konut sahasına ayrılmıştır ve inşaat sözleşme paketlerinin bu konut 

sahalarına  göre gruplandırılması ve her paketteki konut sayısı aşağıdaki Tablo 5.3‟ 

de gösterildiği şekilde olmuştur: 

Tablo 5.3. MEER Projesi Daimi Konut İnşaatı Kapsamındaki Sözleşme Paketleri  

NO KONUT SAHASI 

SÖZLEġME 

PAKETĠ 

KODU 

DAĠRE 

SAYISI 

 GÖLCÜK     

 1 7 Sözleşme Paketi HWGK1 486 

 2   HWGK2 546 

 3   HWGK3 510 

 4   HWGK4 544 

 5   HWGK5 482 

 6   HWGK6 556 

 7   HWGK7 468 

 ĠZMĠT     

 8 6 Sözleşme Paketi HWIZ1 420 

 9   HWIZ2 470 

 10   HWIZ3 552 

 11   HWIZ4 490 

 12   HWIZ5 462 

 13   HWIZ6 426 

 ADAPAZARI     

 14 5 Sözleşme Paketi HWAD1 546 

 15   HWAD2 492 

 16   HWAD3 504 

 17   HWAD4 532 

 18   HWAD5 534 

 KÖRFEZ     

 19 2 Sözleşme Paketi HWKZ1 492 

 20   HWKZ2 488 

 KARAMÜRSEL     

 21 1 Sözleşme Paketi HWKM1 506 

 GEBZE     

 22 1 Sözleşme Paketi HWGE1 558 

 DÜZCE     

23  1 Sözleşme Paketi HWDZ1 622 

 GÖLYAKA VE CUMAYERĠ     

 24   HWGY-CY1 382 

 

Bu sözleşme paketlerinden Karamürsel paketi daha sonra iptal edilmiştir.  Sözleşme 

paketleri konut ve ilgili altyapı işlerini kapsamıştır. 
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5.3. Ġhale Dosyasının Ġçeriği ve Genel KoĢullar 

MEER Projesi kapsamındaki inşaat işleri ile ilgili olarak EK-22‟de yer alan teklif 

daveti yayınlanmıştır. Teklif daveti kapsamında ihale süreci ile ilgili olarak şu 

bilgiler bulunmaktadır: 

 Tablo 5.3.‟de yer alan 24 inşaat sözleşme paketi için ihaleye çıkıldığı, 

 Uluslararası rekabete açık ihale prosedürünün kullanıldığı ve Dünya Bankası 

tarafından seçilebilirlik kapsamında olan tüm ülkelerin teklif sahiplerine açık 

olduğu, 

 Firmaların yeterlilik kriterlerini karşılamak koşuluyla en fazla 3 sözleşme 

paketi için teklif verebileceği, 

 Birden fazla sözleşmenin kendilerine verilmesi durumunda firmaların indirim 

yapmayı teklif edebilecekleri,  

 Tekliflerin kapalı zarf usulüyle, her bir inşaat sözleşme paketi için ayrı ayrı 

zarflar içinde verileceği, 

İhale dosyası, daha önce açıklanan, Dünya Bankası‟nın standart ihale 

dokümanlarının bölümlerinden oluşmaktadır: 

1-Teklif Vermeye Davet  

2- Katılımcılara Talimatlar 

3-İhale verileri 

4- I.Genel Şartnameler 

5-II. Özel Uygulama Koşulları 

6. Teknik Şartname 

7. Teklif Formu, Teklif Eki, Teklif Teminatı Formu 

8. Keşif Özeti 

9. Anlaşma Formu, Kesin Teminat Formu, Avans Ödemesi İçin Banka Garantisi 

Formu 

10. Projeler  

11. Uyuşmazlık Çözümü Prosedürü 
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Tablo 5.4. MEER Projesi Daimi Konut İnşaatı İhale Dosyası Teklif Eki Bölümünde 

İdare Tarafından Sözleşme Koşullarına Yönelik Olarak Verilen Bilgiler 

TEKLĠF EKĠNDE ĠDARE TARAFINDAN VERĠLEN BĠLGĠLER 

1 Tanımlar “Banka” ve/veya “Dünya Bankası” ,Uluslar arası İmar ve Kalkınma 

Bankası (IBRD) ve Uluslar arası İmar Birliği‟ni (IDA) kapsar.    

İdare; T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi‟dir. 

Mühendis (Müşavir) DORSCH CONSULT 
INGENIEURGESELLSCHAFT mBH+ANTS LİMİTED Ortak 

Girişimi‟dir.  

2 Müşavirin işlerde değişiklik yapma yetkisi Her bir inşaat sözleşmesinde her bir iş değişikliği emri  için baz 

fiyatlarla 1 Milyar TL.  Tüm iş değişikliği emri toplamı sözleşme 
bedelinin %5‟ini aşamayacaktır. 

3 Teklif dili Dil İngilizce‟dir. 

4 Geçerli kanunlar Geçerli Kanunlar; Türkiye Cumhuriyeti‟nde yürürlükte olan 

kanunlardır.  

5 Sözleşme dokümanlarının önceliği Sözleşme Dokümanlarına dahil edilen Müteahitin metedolojisi, iş 

programı, organizasyon ve personel şeması gibi diğer dokümanlar 

6 Kesin teminat miktarı Kesin teminat, sözleşme bedelinin %10‟u tutarındaki koşulsuz bir 

Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. 

7 Bilgilerin elde edilmesi İdare tarafından ara madde 11.1 hükümleri çerçevesinde sağlanacak 
veriler İdare‟nin; 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık / Proje Uygulama Birimi  Bilkent 

Plaza, B1 Blok, Kat:1 06530 Bilkent-ANKARA/ TÜRKİYE adresinde 

incelemeye açıktır. 

8 İş programın sunulması 14 gün  

9 Nakit akışı tahmini 14 gün  

10 Müteahhidin temsilcisinin dil bilgisi İngilizce 

11 Kontrol personelinin dil bilgisi İngilizce 

12 İdarenin ülkesi İdarenin ülkesi Türkiye Cumhuriyeti‟dir. 

13 Üçüncü şahıs sigortasının minimum miktarı Vaka başına 1.500.000 ABD Doları, vaka sayısı sınırsız. 

14 İşe başlama bildiriminin hangi süre içinde 
verileceği 7 gün. 

15 Tamamlanma süresi İş kısımlarına göre tamamlanma süreleri: 

Kısım 1= 240 gün   Tüm işler    

Kısım 2= 375 gün   
                a) Asfalt kaplanacak yolların temel işleri  (alt temel hariç) 

                b) Asfalt kaplama işleri 

                c) Bitkisel Peyzaj İşleri (çim, ağaç vs.için) 

16 Gecikme cezası miktarı Her gün için sözleşme bedelinin %0.05‟i 

17 Gecikme cezası limiti Sözleşme bedelinin % 10‟u 

18 Erken bitirme pirimi miktarı  Bu koşul uygulanmamıştır. 

19 Kusur sorumluluk süresi 365 gün. 

20 Ara hak ediş ödemelerindeki asgari tutar 100 Milyar TL 

21 Teminat kesintisi Ara Hakediş belgelerinin %6‟sı. 

22 Maksimum avans ödemesi Sözleşme bedelinin % 15‟i. 

23 Avans geri ödemesinin başlaması Sözleşme Bedelinin %20‟sinin hakedişe bağlanmasından sonra. 

24 Avans geri ödeme oranı Ara Hakediş Bedelinin %25‟i 

25 Tamamlama ve kesin hakedişin kopya 

sayıları 5'er kopya 

26 Uyuşmazlık çözümü Anlaşmazlıklar; FIDIC-Sözleşmenin Genel Hükümleri (Bölüm 1) 

Madde 67 çerçevesinde halledilecektir.  

27 İdare ve müşavire bildirim adresleri İdarenin adresi: 

Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanlık / Proje Uygulama Birimi  Bilkent Plaza, B1 Blok, Kat:1 

06530 Bilkent-ANKARA/ TÜRKİYE 

Mühendisin adresi: 

Bu bilgi Müşavir Firma belirlendikten sonra sözleşme aşamasında 
verilmiştir.  
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 İhale dosyasının ve ek bilgilerin temin edileceği idarenin adres ve telefonu 

 İhale dosyasının bedeli, 

 Teklif teminatı miktarının teklif bedelinin %2‟si olduğu, 

 İhale tarih ve saati. 

İhale dosyasının teklif eki bölümünde, idare tarafından sözleşme koşulları ile ilgili 

olarak verilen bilgiler yukarıda Tablo5.4.‟de sıralanmıştır. Ayrıca sözleşmenin de eki 

olan bu bölüm Ek-23‟de yer almaktadır. 

Teklif Kapsamı: Şartnameler, keşif özetleri, projeler ve teklif formu ve ekinde 

kapsamı belirtilen söz konusu sözleşme paketi özetle;  462 konut, 480 öğrencilik bir 

ilkokul ve bir sağlık ocağı inşaatı ve saha içi ve saha dışı altyapı işlerini içermektedir. 

Seçilebilirlik: Uluslararası rekabete açık ihale prosedürünün uygulanması nedeniyle 

Dünya Bankası tarafından seçilebilirlik kapsamında olan ve yeterlilik kriterlerini 

taşıyan tüm teklif sahipleri seçilebilir kabul edilmiştir.  

Yeterlilik Kriterleri ve Teklif Kapsamındaki Dokümanlar: Daha önce açıklanan 

Dünya Bankası‟nın standart yeterlilik kriterlerinin tümü incelenen projenin ihale 

sürecinde de firmalarda aranmıştır. Bu yeterlilik kriterleri ve idare tarafından 

belirlenen projeye özel koşulları ile bu koşulların incelenen firma tarafından sağlanıp 

sağlanmadığı Tablo 5.5‟de özetlenmiştir.  Bu yeterlilik kriterleri kapsamında 

firmanın teslim ettiği dokümanlar şunlardır: 

 Katılımcı bilgi formu 

 Geçmişte hükümlerine uyulmamış sözleşme formu (dava kayıtları) 

 Finansal durum formu 

 Ortalama yıllık inşaat cirosu formu 

 Genel yapım tecrübesi formu 

 Özel yapım tecrübesi formu (benzer işlerdeki deneyim) 

 Devam eden işler formu 

 Personel bilgi formu ve özgeçmişleri 

 Ekipman kapasitesi formu 

 Anahtar aktivitelerdeki işler için alt yüklenici bilgi form 
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 Teklif formu 

 Teklif eki 

 Teklif teminatı 

 Fiyatlandırılmış keşif özetleri 

 Alternatif teklifler 

Tablo 5.5. MEER Projesi Daimi Konut İnşaatı İhalesi Kapsamında Firmalarda 

Aranan Yeterlilik Kriterleri ve İstenen Bilgiler 

YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ VE TEKLĠF KAPSAMINDA FĠRMALARDAN ĠSTENEN BĠLGĠLER 

A.  Organizasyon ve Yasal Statü ile Ġlgili Bilgiler KOġUL 

1.  Firmanın yasal ismi, iş adresi, telefon ve faks numarası İstenen bilgiler incelenen firma tarafından sağlanmıştır 

2. 

 Firmanın yetkili temsilcisinin isim, adres, telefon, faks 

ve email adresi 
İstenen bilgiler incelenen firma tarafından sağlanmıştır 

3. 

 Şirketin yasal durumunu tanımlayan belgelerin 

kopyası;yasal statüsü, kayıt yeri, iş adresi  ve  

sahiplerinin uyruğu, imza sirküleri, imza yetkisine ilişkin 
vekaletname (orijinal kopyası) 

İstenen bilgiler incelenen firma tarafından sağlanmıştır 

4. 

 JV olarak katılan firmalar için, JV niyet mektubu ve JV 

anlaşmasının kopyası 
İncelenen firma bir ortaklık oluşturmamıştır. 

5. 

 JV olarak katılan firmalar için, sorumlu ortağın yetki 

belgesi (vekaletnamesi) 

6. 

 Son beş yıl içinde ortaya çıkan ve devam etmekte olan 

davalar hakkında bilgi, sebepleri ve  sonuçları 
İstenen bilgiler incelenen firma tarafından sağlanmıştır. 
İncelenen firmanın herhangi bir dava kayıdı 

bulunmamaktadır. 
7. 

 Firmanın taraf olduğu dava konusu sözleşmelerin tanımı, 
işverenin adı, adresi ve uyuşmazlık konusu 

B.  Finansal Bilgiler KOġUL 

1.  Son 5 yıl için yıllık finansal durum bildirimi  

İstenen bilgiler incelenen firma tarafından sağlanmıştır 

   1.1.   6 aydan eski olmayan geçici finansal tablo 

   1.2.  Denetlenmiş bilanço veya vergi beyannamesi 

   1.3.  Gelir durumu 

   1.4.  Kar-zarar durumu 

2.  Gelecek 2 yıla ait finansal tahmin 

3.  Firmanın çalıştığı bankasının isim ve adresi 

4. 

Kredi limitleri ve diğer mali kaynakların varlığı ile ilgili 

kanıtlayıcı belgeler 

Teklif sahibinin en az 3.500.000 ABD doları eşdeğeri olarak 

hesaplanmış derhal paraya çevrilebilir kıymetler ve/veya 
kredi imkanları ve diğer finansal araçlara sahip olduğunu 

veya elde edebileceğini kanıtlaması koşulu incelenen firma 

tarafından sağlanmıştır. 

5.  Son beş yıl için ortalama yıllık inşaat cirosu  

Son 5 yıl içinde yıllık ortalama inşaat işleri cirosunun 12 

milyon ABD doları eşdeğeri olması koşulu incelenen firma 
tarafından sağlanmıştır. 

C.  Teknik Bilgiler KOġUL 

1. 

 Son 5 yıl içinde ana yüklenici, yönetim yüklenicisi, bir 

ortak girişimin üyesi veya alt yüklenici olarak yapılmış 
olan ve devam eden işler hakkında bilgi  Son 7 yıl içinde, ihale konusu işlere benzer yapı ve 

karmaşıklıkta, en az 400 konut birimini kapsayan, toplam 

100.000 m2 bina inşaatının başarıyla tamamlanmış olması. 

Müteahhit olarak tek bir sözleşme kapsamında yapılmış 
olması koşuluyla, 35.000 m2 kapalı alana sahip konut 

inşaatının (prefabrike ve endüstriyel tip strüktür hariç) makul 

sürede, uygun inşaat kalitesinde ve başarılı bir şekilde 
tamamlanmış olması koşulu incelenen firma tarafından 

sağlanmıştır. 

  1.1.  Projenin ismi ve yeri 

  1.2.  Başlangıç ve bitiş tarihi 

  1.3.  İşverenin adı ve adresi 

  1.4.  Firma tarafından yürütülen işin kısa tanımı 

  1.5.  İşin bedeli 

  1.6.  Firmanın iş kapsamındaki sorumluluğu 

2. 

 Sözleşme kapsamındaki işleri yürütmek için istenen 
ekipmanların elde edilebilirliği 

Tablo 5.6.‟da idare tarafından listelenen ekipmanların 

müteahhit tarafından zamanında sağlanacağının garanti 
edilmesi koşulu incelenen firma tarafından sağlanmıştır. 
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Tablo 5.5. (Devamı) 

 
 

 

3. 

 İşin %10‟undan fazlasının alt yüklenicilere verilmesi 

teklif ediliyorsa, alt yüklenicilere verilecek işlerin türü ve 

miktarı, önemli alt yüklenicilerin  isim ve adresleri              

4. 

 Yüksek uzmanlık gerektiren işlerin verileceği uzman alt 

yükleniciler hakkında detaylı bilgi   

5. 

 Sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu olacak şantiye ve 
şantiye dışı kilit personel listesi 

Proje müdürünün, benzer yapı ve karmaşıklıktaki işlerde en 
az 10 yıllık tecrübeye  sahip olması ve  en az 5 yıl yönetici 

olarak görev yapmış olması koşulu, kilit personel için Tablo 

5.7.'de listelenen koşullar incelenen firma tarafından 
sağlanmıştır. 

  5.1.  Şimdiki pozisyonu 

  5.2.  Katılımcı ile ne kadar zamandır çalıştığı 

  5.3.  Genel inşaat tecrübesi 

  5.4. 
 Önemli geçmiş sorumlulukları (sözleşme türü ve 
hacmi belirtilerek) 

  5.5.  Yabancı dil yeteneği 

  5.6.  Bölgedeki tecrübesi 

6.  Yapım Yöntemi  Raporu 
İstenen bilgiler incelenen firma tarafından sağlanmıştır.  

7.  İş Programı 

D.   TEKLĠF FORMLARI KOġUL 

1.  Teklif Formu 

Standart formuna uygun olarak hazırlanarak teslim edilmiştir.  

2.  Teklif Eki Formu  

3.  Teklif Teminatı 

4.  Fiyatlandırılmış Keşif Özetleri 

5.  Alternatif Teklifler 

 

Yeterlilik kriterlerinde ekipmanların elde edilebilirliği ile ilgili olarak müteahhit 

tarafından zamanında sağlanacağının garanti edilmesi istenen  ekipmanlar aşağıda 

Tablo 5.6‟da listelenmiştir.  

Tablo 5.6. İhale Kapsamında Firmalardan İstenen Ekipmanların Listesi 

EKĠPMAN TĠPĠ VE ÖZELLĠKLERĠ GEREKLĠ MĠNĠMUM SAYI 

1. Backhoe Kazıcı 1.5 Yd-1.0 Yd 4 

2. Dozer 2 

3. Yükleyici 1.5 Yd 2 

4. Greyder 3.7 m 1 

5. Kompressör (mobil) 4 

6. Mobil Vinç 20 t 3 

7. Kule Vinç 5 

8. Damperli Kamyon 10 

9. Kamyon 2 

10. Dinamik Silindir 15 t 1 

11. Su Tankeri 5 t 2 

12. El Kompaktörü  5 

13. Beton Santrali 1 

14. Transmikser 5 

15. Washing, crushing and screening 

plant 

1 

16. Beton Pompası 3 

17. Vibratör 12 

18. Tunnel Formwork (set for full floor) 5 
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Sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu olacak kilit personelle ilgili olarak proje 

müdürü dışında istenen kilit personel koşulları ise Tablo 5.7.‟de yer almaktadır. 

Tabloda görüldüğü gibi her pozisyon için alternatif olarak önerilecek personel için de 

istenen minimum deneyim yılı belirtilmektedir. 

Tablo 5.7. İhale Kapsamında Firmalardan İstenen Personelin Listesi 

POZĠSYON TOPLAM 

DENEYĠM (YIL) 

BENZERĠ 

ĠġLERDE 

DENEYĠM (YIL) 

BENZERĠ 

ĠġLERDEKĠ 

YÖNETĠCĠLĠK 

DENEYĠMĠ (YIL) 

İnşaat Yöneticisi 12 6 3 

Alternatif 10 8 4 

İnşaat Mühendisi 8 3  

Alternatif 6 4  

Mimar 8 3  

Alternatif 6 4  

Kalite Kontrol 

Mühendisi 

8 3  

Alternatif 6 4  

Planlama 

Mühendisi 

5 2  

Alternatif 4 3  

 

Teklif Fiyatı ve Para Birimi KoĢulları: İhale dosyasında firmaların tekliflerini 

farklı para birimlerinde vermesine izin verilmiştir. Ancak Dünya Bankası‟nın 

standartlarına uygun olarak en fazla 3 yabancı para birimi ile sınıflandırılmıştır. 

İncelenen firma teklifini TL olarak vermiştir. Ödemeler TL olarak  yapılmıştır. Fiyat 

ayarlaması koşulu da uygulanmıştır. Firmalar , proje sürecinde yaşanabilecek işgücü, 

ekipman, malzeme, yakıt gibi önemli maliyet bileşenlerindeki herhangi bir 

değişikliğe karşı fiyat ayarlaması formülünü Teklif Eki formunda belirtmişlerdir. [33, 

35] 

Geçerlilik ve Teminat KoĢulları: Teklif geçerlilik süresi 90 gündür. Teklif 

bedelinin  %2‟si oranında teklif teminatı istenmiştir. Teminatın teklif geçerlilik 

süresinden sonra 28 gün geçerli olması istenmiştir. Teklif ve teminat geçerlilik 

süreleri için idare tarafından daha sonra 90 gün daha  uzatma talep edilmiştir. [33] 

Teklif Sahiplerinin Alternatif Teklifleri KoĢulu: Firmaların birden fazla sözleşme 

paketinin kendilerine verilmesi durumunda indirim yapmalarına izin verilmiştir. 
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İncelenen firma birden fazla sözleşme paketi için teklif vermiş, ancak tek paket için 

yeterlilik kriterlerini sağladığından dolayı bir paketin ihalesini kazanmıştır. [33, 35] 

Teklif Öncesi Toplantı : Teklif öncesi toplantı yapılmamıştır. [35] 

Tekliflerin Teslimi ve Değerlendirilmesi: Teklifler, ihale dosyasında belirtilen 

teslim koşullarına göre teslim edilerek, 24 Nisan 2000 tarihinde teklif sahiplerinin 

temsilcilerinin huzurunda açılmıştır. İhaleye toplam 880 teklif gelmiştir. İhale 

sonucunda 24 sözleşme paketi 14 müteahhit firma arasında dağıtılmıştır. Bunlardan 

4‟ü yeterlilikleri doğrultusunda 2‟şer sözleşme paketi alırken, diğerleri birer 

sözleşme paketini üstlenebilmiştir. [33] 

Yukarıda sıralanan koşullar altında gerçekleştirilen ihale kapsamında, usulüne uygun 

başvuru yapıp yeterlilik koşullarını sağladığı belirlenen firmalar arasında yer alan ve 

en düşük fiyatı teklif eden ÖzYapı İnşaat firması İzmit sahasında yer alan HWIZ5 

paketini yapımını üstlenmiştir. İhaleyi takiben 25 Temmuz 2000 tarihinde idare ile 

firma arasında mutabakat görüşmeleri yapılmış, ihale kararının verilmesi sonucunda 

da Ek-24‟de yer alan Kabul Mektubu ve toplantıda görüşülen, açıklanması gereken 

konular ve/veya düzeltilmesi gereken hatalar ile ilgili olarak varılan mutabakatın, 

sözleşmeye dahil edilmesi için hazırlanan Mutabakat Belgesi firmaya gönderilmiştir.  

Mutabakat görüşmelerinde genel olarak yapılacak işler ve idarenin, işlerin 

yürütülmesi sırasında firmadan beklediği konular hakkında görüşülmüştür. İşin 

ciddiyeti, zamana karşı yarışıldığı, kaliteden kesinlikle taviz verilemeyeceği ve 

bunun için idare tarafından gerekli her türlü önlemin alınacağından bahsedilmiştir. 

[33] 

Kabul Mektubu‟nda yer alan koşullar ise şunlardır: 

 Mutabakat Belgesi‟nin 2 iş günü içinde imzalanarak PUB‟ne iade edilmesi. 

 Mühendisin (Müşavirin) “İşe Başlama Talimatı”nı verme tarihinden itibaren 

en geç 14 gün içerisinde detaylı İş Programının (CPM) Mühendisin onayına 

sunulması. 

 Kabul Mektubu tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde Kesin Teminat 

Mektubu‟nun PUB‟ne verilmesi. 
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 Kabul Mektubu tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde sözleşme 

hükümlerine göre, müteahhidin yaptırmakla yükümlü olduğu sigortaları 

yaptırarak, kanıtlayan belgeleri PUB‟ne sunması. 

Kabul mektubunun koşullarının yerine getirilmesinden sonra, 13 Eylül 2000 

tarihinde T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi ve Özyapı İnşaat San. ve Tic. 

A.Ş. arasında söz konusu paket kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi için Ek-25‟de 

anlaşma formu kapsamında yer alan sözleşme imzalanmıştır.  

Sözleşme eki olan dokümanlar şunlardır: 

 Kabul Mektubu 

 Teklif Formu ve Teklif Ekleri 

 Özel Uygulama Şartları 

 Genel Şartlar 

 Şartnameler 

 Projeler 

 Fiyatlandırılmış Keşif Özetleri 

 Teklif Ekinde Listelenen Diğer Dokümanlar. 

17 Ağustos 2000‟de işe başlama talimatı verilen HWIZ5 paketinin geçici kabulü 30 

Haziran 2001, kesin kabulü ise 08 Nisan 2005 tarihinde yapılmıştır.  

Proje sürecinde Dünya Bankası yetkilileri 6 ayda bir kontrole gelmiştir. 
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6. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ  

İncelenen örnek proje kapsamında, taraflarla yapılan görüşmelerde Dünya Bankası 

finansmanlı bir proje olmasının getirdiği özelliklerin neler olduğunun belirlenmesine 

yönelik sorulan  sorulara idare, müteahhit ve müşavir firmadan şu şekilde yanıtlar 

alınmıştır: 

PUB yetkilileri, Dünya Bankası ihale prosedürünün en önemli özelliğinin FIDIC 

sistemi ile çalışması olduğunu belirtmişlerdir. İdare-Müşavir-Müteahhit 

organizasyonuna sahip bu sitemin ilk bakışta pahalı bir sistem olarak düşünüldüğü, 

ancak öyle olmayıp, Bayındırlık Bakanlığı ihalelerine göre daha kaliteli üretim 

sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca kredinin başka yere harcanamaması nedeniyle ödenek 

sıkıntısının olmaması, firmaların hakedişlerinin almada sorun yaşamaması, 

ödemelerin düzenli ve zamanında yapılması gibi unsurların, ödeme sıkıntısı olan 

idareler tarafından açılan ihalelerde firmaların ödeme gecikmelerini fiyatlarına 

yansıtmasına karşılık, Dünya Bankası ihalelerinde fiyat avantajı sağladığı 

vurgulanmıştır.  PUB yetkilileri tarafından belirtilen bir diğer özellik de Dünya 

Bankası finansmanlı bir proje olmasının, her aşamada Dünya Bankası‟nın onayı 

alınması nedeniyle, idare olarak konuya ciddi eğilim sağlanması ve işin sıkı 

tutulması olduğu ve firmalarda aranan yeterlilik kriterlerinin gerçekten işe uygun 

olduğu şeklindedir. 

Müteahhit firmanın konuya yaklaşımı ise; hakediş ödemelerinde sıkıntı olmaması, 

FIDIC sistemi ile çalışması nedeniyle; FIDIC‟in Türk müteahhit firmaları tarafından 

tanınmasını sağlaması,  müşavirlik sistemi ile çalışmanın kaliteyi arttırması ve 

yabancı ortaklarla çalışmanın Türk inşaat firmalarına know how sağladığı ve 

firmaların uluslararasılaşması yönünde önemli katkılar sağladığı şeklindedir.  

Müşavir firma ise yukarıda sayılanlara ek olarak, Dünya Bankası finansmanlı 

projelerde tasarruf sağlamanın, bunun da iyi bir yönetimi gerektirdiğinin önemini 

vurgulamıştır.  
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Yapılan bu çalışmada, Dünya Bankası ihale prosedürünün çok iyi hazırlanmış, 

kusursuz işleyen bir prosedür olduğunu ve bu prosedür sonunda seçilen müteahhitler 

ile yapılan işlerin sorunsuz tamamlandığını kanıtlamak gibi bir kaygı bulunmayıp, 

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası inşaat projelerinin  

ihalelerine katılmak isteyen Türk inşaat firmalarına; Dünya Bankası ihale 

prosedürlerini tanıtmak,  böylece; Dünya Bankası tarafından aranan kriterler 

doğrultusunda firmaların yetersiz bulundukları konularda eksiklerini 

tamamlayabilmeleri için yol göstermek ve teklif hazırlık sürecinde göz önünde 

bulundurulması gereken konulara dikkati çekmek hedeflenmiştir. 

MEER projesinin incelenmesi sonucu, proje özelliklerine göre acil durumlarda 

Dünya Bankası‟nın ihale prosedürleri ile ilgili standartlarının dışına çıkılabildiği 

görülmüştür. İncelenen projede, Dünya Bankası standartlarında firmalara teklif 

hazırlığı için en az 6 hafta süre verilmesi koşulu bulunmasına rağmen , acil durum 

projesi olması ve çok kısa sürede tamamlanması zorunluluğu nedeniyle firmalara 

teklif hazırlığı için 4 hafta süre verilmiştir. Türkiye Hükümeti ile Dünya Bankası 

arasında yapılan kredi anlaşmasında, işlerin temini için kullanılacak ihale 

prosedürleri ile ilgili olarak 10 milyon  ABD Doları‟ndan büyük işler için ön 

yeterlilik sürecinin uygulanması koşulu bulunmasına rağmen, yine zaman problemi 

nedeniyle, tez kapsamında incelenen miktarı yaklaşık 12 milyon ABD Doları olan 

sözleşme paketi için Dünya Bankası‟nın onayı alınarak tek aşamalı ihale prosedürü 

uygulanmıştır. Ayrıca, Dünya Bankası standartlarında 18 aydan kısa süreli 

sözleşmelerde fiyat ayarlaması koşulunun gerekli olmadığı belirtilmekle birlikte, 

incelenen sözleşme paketi 8 ay  süreye sahip olmasına rağmen fiyat ayarlanması 

koşulu uygulanmıştır. Dünya Banksı standartlarında, teklifi kabul edilen firmanın 

kabul mektubunu almasından itibaren en geç 28 gün içinde kesin teminat 

mektubunun idareye vermesi koşulu bulunmakla birlikte, yine acil durum nedeniyle 

en geç 14 gün içinde kesin teminatın sağlanması istenmiştir.   

Bunların yanında, Dünya Bankası‟nın müşavir ve müteahhit firma seçimi ile ilgili 

olarak kapsamlı prosedürleri bulunmasına rağmen proje firmalarının seçimi ile ilgili 

bir prosedürün bulunmadığı görülmüştür. Proje firmalarının seçimleri, idare 

tarafından kendi kriterlerinde yapılmakta olup proje sorumluluğu müşavir firmaya 

verilmektedir. Ancak incelenen MEER projesinde, PUB ve müşavir firma ile yapılan 

görüşmeler sonucu, teklif toplama usulü ile proje firmalarının seçimlerinin yapılarak 
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en düşük fiyatlı teklife işin verildiği, buna bağlı olarak projede teknik sorunların 

yaşanabildiği ortaya çıkmıştır.  Bu durum, Dünya Bankası‟nın bu konuda zorunlu 

tuttuğu bir prosedürü ve kriterleri olmaması sonucu, projelerin doğru olarak 

hazırlanması ve uygulanması konusunda müşavirlerin sorumluluğunu ve önemini 

arttırmaktadır.  

Dünya Bankası‟nın, kredi verilecek projenin tanımlanması aşamasından projenin 

bitimine kadar geçen süreci tanımlayan proje döngüsünün bilinmesi; inşaat 

firmalarının iş fırsatları hakkında, ihale duyurusu yayınlanmadan önce bilgi 

edinmesini sağlarken işe girip girmeme ve teklif hazırlama stratejilerini belirleme 

aşamasında zaman kazandırmaktadır. Projelerin ihale duyuruları yayınlana kadar 

geçen sürede, kredi verilmesi düşünülen  projeler hakkında fizibilite çalışmaları 

yapılarak,  kapsamlı bilgiler içeren raporlar hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. 

İnşaat firmalarının bu süreçleri takip ederek, iş fırsatları ve proje özellikleri hakkında 

erken bilgi edinmeleri, işe girip girme kararının daha iyi analiz edilerek firmanın 

özelliklerine göre doğru projenin seçilmesini, projenin risklerinin daha iyi analiz 

edilebilmesini ve bunlara bağlı olarak doğru teklif fiyatının belirlenmesini 

sağlamaktadır. Özellikle yurtdışı projelerinde ülke hakkında bilgi edinilmesi ve yerel 

ya da pazarı tanıyan yabancı ortaklıkların kurulması önemli olup, erken bilgi 

edinilmesi bu açıdan da fırsat sağlamaktadır. Ayrıca, proje tanımlama aşamasında iş 

fırsatlarının takip edilmesi, idare ile ihale aşamasından önce temasa geçilmesini ve 

firmanın tanıtılmasına imkan vermektedir.  

Benzer şekilde ihale prosedürlerinin bilinmesi de firmaların ihale hazırlık 

süreçlerinde ne gibi bilgi ve belgeleri temin edeceklerini bilerek, ön hazırlıklarını ve 

teklif hazırlama programlarını bu yönde yapmalarını sağlamaktadır. Artık 

günümüzde, Dünya Bankası gibi büyük finansman kuruluşları tarafından finanse 

edilen projelerin ihalelerinde, teklif dosyasının hazırlanması ve kontrol edilmesi 

konularında inşaat firmalarına danışmanlık yapan uzman danışman firmalar 

bulunmaktadır. Bu durum konunun önemini göstermekle birlikte, inşaat firmalarının 

ihale prosedürünü kapsamlı olarak bilmeleri, böyle bir danışmanlık için bütçe 

ayırmaları gereğini de ortadan kaldırmaktadır. 

İhale hazırlık sürecinin de bir proje olarak ele alınması ve planlanması 

gerekmektedir. Dünya Bankası standartlarında teklif hazırlığı için firmalara en az 6 

hafta verildiği belirtilmekle birlikte, örnek projede de görüldüğü gibi, bu süre proje 
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özelliklerine göre daha kısa olabilmektedir.  Bu nedenle, ihaleye girme kararı 

verildikten sonra, teklif hazırlamaya başlamadan önce ihale dosyası ayrıntılı olarak 

incelenerek; teklif dosyası kapsamında istenen bilgi ve belgelerin, yeterlilik 

koşullarının neler olduğunun belirlenmesi, teklif hazırlama ekibinin oluşturulması, 

görev dağılımlarının yapılması ve teklif hazırlık programının yapılması 

gerekmektedir.  İhale hazırlığının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, bir inşaat 

firmasının ihale dosyasını aldıktan sonra teklif hazırlığını şu adımlara göre yapması 

önerilmektedir: 

 İhale dosyasının ve genel koşullarının ayrıntılı olarak incelenmesi 

 Hazırlanacak bilgi ve belgeler ile dikkat edilmesi gereken hususların 

belirlenmesi  

 Soru sorma, yer görme ve son teslim tarihi gibi kritik tarihlerin belirlenmesi. 

 Teklif ekibinin oluşturulması: Teklif hazırlığı firmadaki birçok departmanın 

çalışanlarının görev aldığı bir süreçtir. Genelde teklif hazırlığının genel 

sorumluluğu ve kontrolü teklif departmanın görevi olmakla birlikte; şirketin 

finansal ve hukuki bilgileri hakkındaki belgelerin hazırlanmasından finans 

departmanı sorumlu olmaktadır. Teklif ekibinde; teklif hazırlık yöneticisi, 

finansman sorumlusu ve uygulamadan sorumlu diğer teknik alt personelin 

bulunması gerekmektedir. Teklif hazırlığının, teklif fiyatının belirlenmesi ve 

teklif dosyasının hazırlanması olmak üzere iki ana unsuru bulunmaktadır ve 

bu iki unsur eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. 

 Teklif hazırlama kontrol listesinin oluşturulması ve sorumluların 

belirlenmesi: Teklif hazırlığı kapsamında yapılacak işler ve teklif ekibi 

belirlendikten sonra,  teklif kapsamında hazırlanacak belgeler, ihale 

dosyasında belirtilen referans numaraları ile birlikte listelenerek, her işten 

sorumlu olacak personelin belirlenmesi gerekmektedir. Bu liste, günlük 

olarak güncellenerek teklif hazırlığı sürecinde ne durumda bulunulduğu tespit 

edilmelidir. Böylece herhangi bir dokümanın atlanması önlenecektir. 

 Teklif hazırlama iş programının yapılması: İhale dosyasında belirtilen kritik 

tarihler ve hazırlanan kontrol listesine göre teklif hazırlama iş programı 

yapılmalıdır. İş programında, teklif dosyasının son kontrolünün yapılması ve 

kopyalarının hazırlanması için uygun süre göz önünde bulundurulmalıdır.  
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 Teklif dosyasının hazırlanması: Teklif dosyasının, yapılan teklif hazırlama iş 

programı ve kontrol listesine göre, standart formlara bağlı kalarak çok 

dikkatli olarak hazırlanması gerekmektedir. İhale dosyasında istenen herhangi 

bir bilgi ve doküman atlanmamalıdır. Özellikle teminat mektubunun istenen 

form ve miktarda mutlaka bulunması gerekmektedir. Firmalardan istenen 

yapım metodolojisi ve iş programı çok dikkatli ve kapsamlı olarak 

hazırlanmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak, MEER projesi kapsamında PUB ve 

müşavir firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerde firmaların özellikle yapım 

metodolojisi ve iş programı hazırlamada yetersiz olduğu, CPM metodolojisi 

bilmeyen firmalarla karşılaşıldığı belirtilmiştir. Firmanın deneyimini 

kanıtlayan yapılan işleri ile ilgili bilgilerin proje durum raporu şeklinde 

düzenli olarak tutulması teklif dosyasının hazırlanmasında zaman 

kazandıracaktır. Teklife eklenecek olan resmi belgelerin geçerlilik süresi de 

dikkat edilmesi gereken bir konu olup, bu evrakların 6 aydan eski olmaması 

gerekmektedir. 

 Teklif fiyatının belirlenmesi: Teklif fiyatının belirlenmesi ayrı bir uzmanlık 

konusu olup; teknik şartnamelerin, proje özelliklerinin, olası risklerin ve 

fiyatı etkileyecek diğer unsurların çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Çok 

yüksek fiyat vermek kadar, aşırı düşük teklif vermek de ihalenin 

kaybedilmesine neden olmaktadır.   

 Teklif dosyasının kontrol edilmesi: Dosya hazırlandıktan sonra, teslim 

etmeden önce kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol  formata uygunluk 

ve içerik kontrolü olarak iki açıdan ele alınmalıdır. Özellikle teklif fiyatında 

aritmetik hataların olmamasına dikkat edilmelidir. Kontrol edildikten sonra 

teslim edilecek kopyalar hazırlanmalı, ayrıca ihale sonrası firmanın kendini 

değerlendirebilmesi için teklif dosyasının imzalı bir kopyası firmanın 

arşivinde bulunmalıdır.  

 Teklifin teslimi: Teklif dosyası hazırlandıktan sonra zamanında teslim 

edilmelidir ve ihale sırasında idare tarafından gelebilecek sorulara hazırlıklı 

olunmalıdır. 

 İhale sonrası değerlendirme: Teklif hazırlığı kadar ihalenin sonucu da önem 

taşımaktadır. İhale sonuçlandıktan sonra eğer iş alınamamışsa, bir dahaki 
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ihalelerde aynı hataların yapılmaması için, başarısızlığın nedenleri 

araştırılmalıdır. İşi alınamamasının sebebinin; belge eksikliği mi, teklif 

fiyatının aşırı düşük veya yüksek olması mı yoksa yeterlilik kriterlerinin 

sağlanmaması mı olduğu belirlenmelidir. Rakiplerin kimler olduğu, firmanın 

rakipleri arasındaki durumu incelenmelidir. 

Sonuç olarak; Dünya Bankası finansmanlı projelerin, FIDIC sistemi ile çalışması 

sonucu firmaların FIDIC koşullarını tanımaları, müşavir kullanılması sonucu 

kalitenin artması, inşaat firmaların bu sistemle çalışmayı öğrenmesi ve müşavirlik 

sektörünün gelişmesi, yabancı ortaklarla çalışmanın  Türk firmalarına know how 

sağlaması gibi avantajları bulunmaktadır.  

Uluslararası finansman kuruluşları ile çalışma tecrübesi ve iyi ilişkiler, hem aynı 

kuruluşun açacağı yeni ihalelerde hem de diğer büyük finansman kuruluşlarının 

ihalelerinde, firmalar için önemli bir referans olmaktadır. 

Bu çalışmanın devamında, büyük inşaat projelerine finansman sağlayan diğer 

uluslararası kuruluşların proje döngüleri ve ihale prosedürleri incelenerek 

aralarındaki benzerlikler ve farklar ortaya konulabilir. Böyle bir çalışma Türk inşaat 

firmalarının uluslararası alandaki iş fırsatlarını daha iyi takip ederek stratejilerini 

belirlemelerine de yardımcı olacaktır.  Özellikle Avrupa Birliği‟ne uyum sürecinde 

olan ülkemiz için, Avrupa Birliği prosedürlerinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu 

şekilde farklı uluslararası kuruluşların prosedürlerinin incelenmesinden sonra, 

ülkemizdeki mevcut ihale sistemi de daha sağlıklı olarak değerlendirilebilecektir.  
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Ek-1 ÖN YETERLĠLĠK DAVETĠ 
 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
Invitation for Prequalification 

 

[Insert: name of Country] 

[Insert: name of Project] 

Brief Description of Works 

[Insert: Loan/Credit No.] 

This invitation for prequalification follows the general procurement notice for this 

project that appeared in Development Business No. [insert number] of [insert date]. 

The [insert name of borrower] [has received/has applied for/intends to apply for] a 

[loan/credit] from the [International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD)/International Development Association (IDA)] toward the cost of the [insert 

name of project], and it intends to apply part of the proceeds of this [loan/credit] to 

payments under the contract for [insert name/no. of contractif prequalification is 

being invited for more than one contract, describe each contract and indicate whether 

applications may be made for prequalification for one or more of the contracts]. The 

[insert name of implementing agency] intends to prequalify contractors and/or firms 

for [insert description of Works or goods to be procured]. It is expected that 

invitations to bid will be made in [insert month and year]. 

Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in the 

World Bank‟s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 

1995 (revised January and August 1996 and September 1997), and is open to all 

bidders from eligible source countries, as defined in the guidelines. 

Interested eligible applicants may obtain further information from and inspect the 

prequalification document at the [insert name of agency] (address below) [state 

address at end of document] from [insert office hours]. A complete set of the 

prequalification document in [insert name of language] may be purchased by 

interested applicants on the submission of a written application to the address below 

and upon payment of a nonrefundable fee of [insert amount in local currency] or in 

[insert amount in specified convertible currency]. The method of payment will be 

[insert method of payment]. The document will be sent by [insert delivery procedure]. 

Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to 

the address below by [insert date], and be clearly marked “Application to Prequalify 

for [insert name of project and the contract name(s) and number(s)].”  

[Insert name of office] 

[Insert name of officer] 

[Insert postal address] and/or [Insert street address] 

[Insert telephone number, indicate country and city code] 

[Insert facsimile or cable number] 

[Insert Email address] 

Notes for preparation 
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Ek-2 (ĠĢveren tarafından doldurulmaktadır) 

 

BAġVURU BĠLGĠ FORMU 

A. GiriĢ 

ITA 1.1  
Ön Yeterlilik Ġçin Yapılan Davetin Tanımı: ___________________ 

ITA 1.1 
Ġdarenin Ġsmi: ____________________________________________ 

ITA 1.1 
SözleĢmelerin adı, tanımı ve sayısı: [eğer paketler halinde ihaleye 

çıkılıyorsa, her sözleşme için tam isim ve tanımı girilir] __________ 

__________________________________________________________ 

ITA 1.1 
Uluslararası Rekabete Açık Ġhale Kimlik Numarası ve Ġsmi: 

__________________________________________________________ 

ITA 2.1 

 

Borçlunun Adı : 

__________________________________________________________ 

ITA 2.1 
Projenin Adı: 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ITA 4.1 
(i) Bir JV’ın ortakları ayrı ayrı ve birlikte sorumlu ___[“olacaktır” 

ifadesini girilir]__________________________________  

(ii) JV daki ortakların maksimum sayısı ______________olacaktır. 

 

B.  Ön Yeterlilik Dokümanı 

ITA 7.1 
Sadece açıklama amacıyla, iĢverenin adresi: 

Ġlgi:  __________________________________________________ 

Cadde Adı ve Numara :    

_______________________________________________________ 

Kat/Oda Numarası :  

_______________________________________________________ 

ġehir: 

_______________________________________________________ 

Posta Kodu: 

_______________________________________________________ 

Ülke: __________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 

Faks Numarası: _________________________________________ 

Elektronik Posta Adresi:  _________________________________ 
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C.  BaĢvuruların Hazırlanması 

ITA 10.1 
Bütün yazıĢmaların ve baĢvurunun dili :  [Kullanılan dil ön yeterlilik 

ve ihale dokümanlarının yazdıldığı dil olmaktadır. Uluslararası 

ihalelerde İngilizce, Fransızca veya İspanyolca kullanılmaktadır. Ulusal 

ihalelerde borçlunun ülkesinin resmi dili kullanılabilmektedir.] ___ 

__________________________________________________________ 

ITA 11.1 (d) 
Adaylar baĢvurularını aĢağıda belirtilen ek dokümanlarla birlikte 

teslim edeceklerdir : [ başvuru ile birlikte teslim edilmesi gereken ve 

ITA 11.1 alt maddesinde daha önce listelenmemiş  ek belgeleri 
girilir.]____________________________________________________

__________________________________________________________ 

ITA 15.1 
Orjinal baĢvuru ile birlikte teslim edilecek olan kopya sayısı: 

__________________________________________ 

D.  BaĢvuruların Teslim Edilmesi ve Açılması 

ITA 17.1  
BaĢvuruların Teslim Edilmesi Ġçin , Ġdarenin Adresi: 

Ġlgili:  ________________________________________________ 

Numara ve Cadde:  

_________________________________________ 

Kat/Oda Numarası:  ________________________________________ 

ġehir:  ____________________________________________________ 

Posta Kodu:  

_______________________________________________ 

Ülke:  _________________________________________________ 

Telefon:  ________________________________________________ 

Faks Numarası:  __________________________________________ 

Elektronik Posta Adresi:  

_____________________________________ 

 

BaĢvurular için Son Teslim Tarihi:  

Tarih :  [gün, ay ve yıl olarak girilir] _______________ 

Zaman:  _[Saat girilir] ____________________________ 

[ön yeterlilik dokümanlarının hazırlanması ve teslimi için izin verilen 

süre adayların istenen bütün bilgileri toplaması için yeterli olmalıdır. Bu 

süre tercihen 8 haftadır fakat bazı durumlarda dokümanların elde 

edilebilir olduğu veya ilan tarihinden sonra 6 haftadan az olamaz. Bu 

süre büyük projeler için daha uzun olabilir. Büyük projelerde gerekli 

kaynakların toplanması ve JV ın oluşumu için zaman verilmelidir.] 

E.  BaĢvuruların Değerlendirilmesi 

ITA 23.1 
Yeterliliğe sahipyerel teklif sahipleri için öncelik marjı 

uygulanacaktır. [“Evet” veya “Hayır” girilir] 

ITA 24.2 
Ġdare aĢağıda belirtilen iĢlerin görevlendirilen alt yükleniciler 

tarafından yürütülmesini planlamaktadır. 

1) 

2) 

[Alt yüklenicilere verilecek işleri kısaca tanımlanır] 

[Aksi takdirde “uygulanabilir değildir” yazılır]  
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ITA 25.3 
Ön yeterlilik çoklu sözleĢme için _[“uygulanacaktır” veya 

“uygulanmayacaktır” girilir] ___________________________  

Eğer ön yeterlilik birçok sözlĢeme içinse sözleĢmelerin birleĢimi için 

yöntem ve yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi yeterliliğe hak 

kazanacak katılımcı için üçüncü bölümde belirtildiği gibi olacaktır. 

 [Aksi takdirde “uygulanabilir değildir” yazılır]  
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Ek-3A  

 

BAġVURU TESLĠM FORMU 

 

 Tarih: [gün,ay,yıl giriniz] 

 IFP No.:  [ön yeterlilik davet numarası giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarası giriniz] 

 

Kime:__[ĠĢverenin tam ismini giriniz]__ 

 

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, söz konusu ICB için ön yeterli olmaya başvuruyoruz 

ve belirtiyoruzki:  

 

(a) ITA Madde 8‟e göre yayınlanan Ek No:...... [her zeyilname için yayınlanma tarihi 

ve numarasını giriniz]dahil,  ön yererlilik dosyasını dikkatlice gözden geçirdik ve 

bir tereddüte sahip değiliz:  

 

(b) Biz,bu ön yeterlilik sürecinin sonucu olan sözleşmenin herhangi bir kısmı için,  ITA 

alt madde 4.2‟ye göre seçilebilir ülkelerin milliyetine sahip olan alt yüklenici veya 

tedarikçileri dahil ediyoruz. : _[katılımcının milliyetini giriniz, JV durumunda 

bütün tarafların milliyetini ekleyiniz ve eğer uygulanabilirse ilgili hizmetler için 

daha önce tanımlanan alt yüklenici ve tedarikçileri giriniz.]; 

 

(c) ITA alt madde 4.4‟e göre, bu ön yeterliliğin sonucu olan sözleşmenin herhangi bir 

kısmı için herhangi altyüklenici ve tedarikçinin çıkar çatışmasına sahip olmadığını; 

 

(d) ITA alt madde 4.5 ve 4.8‟e göre  bu ön yeterliliğin sonucu olan sözleşmenin herhangi 

bir kısmı için alt yüklenici veya tedarikçilerin; Banka tarafından, İşverenin 

ülkesindeki kanun veya resmi düzenlemeler tarafından veya Birleşmiş Milletler 

Güvenlik konseyinin bir kararına göre seçilemez olduğunun ilan edilmediğini,  

 

(e) Yönetimin kendi varlığı olmadığımızı ve ITA alt madde 4.5‟in gereksinimlerini 

karşıladığımızı; 

 

(f) ITA alt madde 24.1‟e göre, aşağıdaki anahtar aktiviteleri veya işin kısımlarını alt 

yüklenicilere vermeyi planladığımızı: 

[Katılımcının alt yükleniciye vermeyi düĢündüğü, Bölüm II-4.2.b’de 

tanımlanmıĢ anahtar aktiviteleri giriniz] 
_____________________ 

_____________________ 

 

(g) Ön yeterlilik süreci, ihale süreci veya sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili olarak, 

aşağıdaki komisyonlar, bahşişler veya ücretleri ödemiş olduğumuzu veya ödendiğini 

beyan ediyoruz.: 
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Alıcının İsmi  Adres  Sebep  Miktar 

       

       

       

       

       

       

 

 

[Eğer hiçbiri ödenmemiş veya ödetilmemişse belirtiniz.] 

 

(h) ITA madde 26‟ya göre katılımcılar herhangi sorumluluk almaksızın, sizin herhangi 

bir zamanda ön yeterlilik sürecini iptal edebileceğinizi ve alabileceğiniz herhangi bir 

başvuruyu ne kabul etmek ne de bu ön yeterlilik süreci için söz konusu olan sözleşme 

için ön yeterli katılımcıları teklif vermeye davet etmek için zorunlu olmadığınızı 

biliyoruz.  

 

 

 

 

İmza  __[ismi ve konumu aĢağıda gösterilen kiĢinin imzası]__     

 

 

 [kiĢinin tam adını giriniz]                                 [kiĢinin yasal konumunu giriniz] 

 

İsim  _[baĢvuru imzalama ] __    Konum __[baĢvuru imzalama ]_____ 

 

 

 

Başvuruyu imzalamak için yetkili:   

 

Katılımcının Adı ______________________________________________________ 

 

Adres  ______________________________________________________________ 

           

_______________________________________________________________________ 

 

 

 ________________ [gün, ay, yıl olarak tarih giriniz] 
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Ek-3B  

 

 

KATILIMCI BILGI FORMU 

 

 Tarih: [gün, ay, yıl olarak tarih giriniz] 

 IFP No.:  [ Ön yeterliliğe davet numarası giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarası giriniz] 

 Sayfa [Sayfa numarası giriniz] / [Toplam sayfa numarasını giriniz]  

 

 

Firmanın yasal adı  

___________________________________________________________________ 

JV durumunda bütün ortakların yasal adı: 

____________________________________________________________________ 

Firmanın gerçek veya amaçlanan kuruluş ülkesi: 

____________________________________________________________________ 

Firmanın gerçek veya amaçlanan kuruluş yılı:  

____________________________________________________________________ 

Firmanın kayıtlı olduğu ülkesindeki yasal adresi: 

____________________________________________________________________ 

Katılımcının yetkili temsilcisinin: 

Adı: _______________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________ 

Telefon / Faks No: ____________________________________________________ 

E-mail adresi: ________________________________________________________ 

  

Aşağıdaki orjinal dokümanların kopyasını ekleyiniz: 



dokümanlar. 

 ITA 4.1‟e göre, JV durumunda JV niyet mektubu formu veya JV anlaşması. 

 Devletin-yönetimin kendi varşığı olma durumunda, ITA 4.6‟ya göre, ticari kanununa 

uyma ve yasal ve finansal kuruluş dokümanları.. 
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Ek-3C  

 

KATILIMCI BILGI FORMU  

(Her JV Partneri ve Altyüklenici için-24.2’ye göre) 

 

 Tarih: [gün, ay, yıl olarak tarih giriniz] 

 IFP No.:  [ Ön yeterliliğe davet numarası giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarası giriniz] 

 Sayfa [Sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz]  

 

 

Her JV katılanı ve anahtar aktivitedeki her alt yüklenici bu formu teslim etmek zorundadır. 

 

JV katılımcısının yasal adı:  

______________________________________________________________________ 

JV tarafının/Alt yüklenicinin yasal adı: 

_______________________________________________________________________ 

JV tarafının/Altyüklenicinin kayıtlı olduğu ülke: 

_______________________________________________________________________ 

JV tarafının/Altyüklenicinin kuruluş yılı : 

_______________________________________________________________________ 

JV tarafının/Altyüklenicinin kuruluş ülkesindeki yasal adresi: 

_______________________________________________________________________ 

JV tarafının yetkili temsilcisinin bilgisi 

Adı: __________________________________________________________________ 

Adresi: _________________________________________________________________ 

Telefon/Faks No: _________________________________________________________ 

E-mail adresi: ___________________________________________________________ 

 

Aşağıdaki orjinal dokümanların kopyasını ekleyiniz: 



dokümanlar. 

 Devletin-yönetimin kendi varşığı olma durumunda, ITA 4.6‟ya göre, ticari kanununa 

uyma ve yasal ve finansal kuruluş dokümanları.. 
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Ek-3D  

 

GEÇMĠġTE HÜKÜMLERĠNE UYULMAMIġ SÖZLEġME 

 

Katılımcının Yasal Adı:  Tarih: [gün, ay, yıl giriniz] 

JV Tarafının Yasal Adı:  IFP No.: [ön yeterlilik numarası giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarası giriniz] 

 

 

 Sayfa [sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz]  

 

 

Yeterlilik kriterleri, Bölüm III‟e göre hükümlerine uyulmamış sözleşmeler 



hükümlerie uyulmamış sözleşme meydana gelmemiştir.. 

 

    

    

    

Yeterlilik kriterleri, Bölüm III‟e göre devam eden davalar. 

  

   Yeterlilik kriterleri, Bölüm III‟ Alt faktör 2.2‟ye göre devam eden davalar aşağıda 

belirtilmiştir. 

Yıl Toplam 

Mevduatın 

Yüzdesi 

Olarak 

Giderler 

 

Sözleşme Tanımı  

 

Toplam 

Sözleşme 

Miktarı  (US$ 

karşılığında 

güncel hacim) 

 

____ 

 

______ 

Sözleşme Tanımı:  

İşverenin Adı:  

İşverenin Adresi:  

Uyuşmazlık Konusu:  

[ 

___________ 

 

 

____ 

 

______ 

Sözleşme Tanımı: 

İşverenin Adı: 

İşverenin Adresi: 

Uyuşmazlık Konusu: 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Ek-3E 

 

FĠNANSAL DURUM 

 

Katılımcının Yasal Adı:  Tarih: [gün, ay, yıl giriniz] 

JV Tarafının Yasal Adı:  IFP No.: [ön yeterlilik numarası giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarası giriniz] 

 Sayfa [sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz] 

Eğer JV ise her ortak tarafında doldurulur. 

US$ karĢılığında finansal 

bilgi 

Önceki_[rakam ve yazıyla giriniz]__ (__) yıl için geçmiĢ 

bilgi. 

(US$ equivalent in 000s) 

 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl … Yıl n 

Bilanço Bilgisi 

Total Assets (TA) 

Toplam Varlık 

     

Total Liabilities (TL) 

Toplam Borç 

     

Net Worth (NW) 

Net Varlık / Öz Kaynak 

     

Current Assets (CA) 

Dönen Varlıklar/Cari 

Varlıklar 

     

Current Liabilities (CL) 

Güncel Borç 

     

Gelir Durumu Bilgisi 

Total Revenue (TR) 

Toplam Gelir 

     

Profits Before Taxes (PBT) 

Vergiden Önceki Kar 

     

 

 AĢağıdaki koĢullara uygun olarak ve yukarıda belirtilen yıllar için istenen 

finansal bildirileri (bilanço, ilgili bütün notlar dahil ve gelir bildirisi) ekleyiniz.: 

a) Katılımcının veya JV partnerinin finansal durumunu yansıtmak zorundadır ve 

kardeş veya ana şirketlere ait olmamalıdır.  

b) Geçmiş finansal durum, yetkili hesap uzmanı tarafından denetlenmiş olmak 

zorundadır. 

c) Geçmiş finasal durum bütün notlarla birlikte tamamlanmak zorundadır. 

d) Geçmiş finansal durum, daha önce tamamlanan ve denetlenen hesap dönemine 

karşılık gelmek zorundadır. 
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Ek-3F 

 

ORTALAMA YILLIK ĠNġAAT CIROSU 

 

Katılımcının Yasal Adı: Tarih: [gün, ay, yıl giriniz] 

JV Tarafının Yasal Adı:                            IFP No.: [ön yeterlilik davet numarası giriniz] 

Alt Yüklenicinin Yasal Adı: ICB No.:  [ ICB numarası giriniz] 

                      Sayfa [sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz] 

 

 

Yıllık Ciro Bilgisi (Sadece ĠnĢaat) 

Yıl Miktar ve Para Birimi US$ KarĢılığı 

_________  ___________________________ ______________ 

  _____________________________________ ____________________ 

  _____________________________________ ____________________ 

  _____________________________________ ____________________ 

 _____________________________________ ____________________ 

  _____________________________________ ____________________ 

Yıllık 

ortalama 

inĢaat cirosu 

* 

 _____________________________________ ____________________ 

 

*  Yıllık ortalama inşaat cirosu, yeterlilik kriterleri, alt faktör 3.2, Bölüm III‟de belirtilen 

yıllara bölünmüş, tamamlanmış veya devam eden işler için, alınmış belgeli toplam 

ödemeler olarak hesaplanmıştır. 
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Ek-3G 

 

GENEL YAPIM TECRÜBESI 

 

Katılımcının Yasal Adı: Tarih: [gün, ay, yıl giriniz] 

JV Tarafının Yasal Adı:  IFP No.: [önyeterlilik davet numarasını giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarasını giriniz] 

                                Sayfa [sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz] 

 

 

Yeterlilik kriterleri, Bölüm III, Alt faktör 4.1.‟e göre devam eden inşaat işinin kanıtlayan 

sözleşmeleri tanımlayınız. 

 

BaĢlama 

Ay / Yıl * 

BitiĢ 

Ay / 

Yıl 

SözleĢme Tanımı  

 

Katılımcının rolü 

[ 

______ 

 

______ 

Sözleşme Adı:  

Katılımcı tarafından yürütülen işin kısa tanımı:  

İşverenin Adı:  

Adres:  

[Ana yüklenici, 

altyüklenici veya 

sözleĢme 

yüklenicisi 

olarak belirtiniz] 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Sözleşme Adı: 

Katılımcı tarafından yürütülen işin kısa tanımı: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Sözleşme Adı: 

Katılımcı tarafından yürütülen işin kısa tanımı: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Sözleşme Adı: 

Katılımcı tarafından yürütülen işin kısa tanımı: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Sözleşme Adı: 

Katılımcı tarafından yürütülen işin kısa tanımı: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

 

______________ 

 

 

*Önceki yıl ile başlayan takvim yılı listesi. 
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Ek-3H 

 

ÖZEL YAPIM TECRÜBESĠ 

 

Katılımcının Yasal Adı:  Tarih: [gün, ay, yıl giriniz] 

JV Tarafının Yasal Adı:  IFP No.: [önyeterliliğe davet numarasını giriniz] 

 ICB No.:  [ICB numarası giriniz] 

 Sayfa [sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz] 

 

 

Benzer Sözleşme No. _ 
Bilgi 

Sözleşme Tanımı ________________________________________ 

İşin Alınma Tarihi  ________________________________________ 

Tamamlama Tarihi  ________________________________________ 

Sözleşme Kapsamındaki Görev 

 

Yüklenici 

 

 

Yönetim 

Yüklenicisi 

 

Alt Yüklenici 

 

 

Toplam Sözleşme Miktarı ___[yerel para biriminde]___ US$ __[ US$ 

karĢılığında] 

 

Eğer bir JV tarafı veya altyüklenici 

ise, toplam sözleşme miktarına 

katılımı belirtiniz. 

[yüzde miktarı 

giriniz] 

_____ 

 

[toplam 

sözleĢme 

miktarını yerel 

para biriminde 

giriniz] 

_____________ 

[toplam 

sözleĢme 

miktarını US$ 

karĢılığında 

belirtiniz] 

_____________

___ 

İşverenin Adı: ___________________________________________                                

            

Adres: 

 

 

Telefon / Faks No: 

E-mail: 
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Ek-3I 

 

ÖZEL YAPIM DENEYIMI (CONT.) 

 

Katılımcının Yasal Adı:                   Sayfa     /     

JV Tarafının Yasal Adı:  

 

 

Benzer Sözleşme No.  
Bilgi 

Bölüm III, Alt faktör 4.2.(a)‟ya göre 

benzerliğin tanımı. 

 

1.Miktar __[miktarı  US$ olarak rakam ve yazıyla 

giriniz]__ 

2.Fiziksel Boyur __[aktivitelerin fiziksel büyüklüğünü 

giriniz]__ 

3.Karmaşıklık __[karmaĢıklık tanımını giriniz]__ 

4.Yöntem/Teknoloji __[sözleĢmede istenen yöntem/teknoloji 

özel görüĢünü giriniz]__ 

5.Diğer Özellikler 

 

 

 

Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve
Numaralandırma

Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve
Numaralandırma

Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve
Numaralandırma

Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve
Numaralandırma

Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve
Numaralandırma
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Ek-3J 

 

ANAHTAR AKTIVITELERDEKI ÖZEL YAPIM TECRÜBESI 

 

Katılımcının Yasal Adı: Tarih: [gün, ay, yıl giriniz] 

JV Tarafının Yasal Adı:  IFP No.: [önyeterliliğe davet numarasını giriniz] 

Alt Yüklenicinin Yasal Adı(ITA 24.2): ICB No.:  [ICB no giriniz] 

                     Sayfa [sayfa numarası giriniz] / [toplam sayfa numarasını giriniz] 

 

 

 

Kilit aktiviteler için bütün altyükleniciler bu formdaki bilgiyi doldurmak zorundadır. ITA 

24.2 ve Bölüm III, Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör4.2. 

 

 
Bilgi 

Sözleşme Tanımı  

İşin Alınma Tarihi   

Tamamlama Tarihi   

Sözleşme Kapsamındaki Görev Yüklenici 

 

 

Yönetim 

Yüklenicisi 

 

Alt Yüklenici 

 

 

Toplam Sözleşme Miktarı ___[ yerel para biriminde]___ US$ __[ US$ 

karĢılığında ] 

 

Eğer bir JV tarafı veya altyüklenici 

ise, toplam sözleşme miktarına 

katılımı belirtiniz. 

 

[yüzde miktarı 

giriniz] 

_____ 

 

[toplam 

sözleĢme 

miktarını 

yerel para 

biriminde 

giriniz] 

____________

_ 

[toplam sözleĢme 

miktarını US$ 

karĢılığında 

belirtiniz] 

_______________

_ 

İşverenin Adı:  

Adres: 

 

 

Telefon / Faks No: 

E-mail: 
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Ek-3K 

 

ANAHTAR AKTIVITELERDEKI ÖZEL YAPIM TECRÜBESI 

 (CONT.) 

 

Katılımcının Yasal Adı:                                                                                      Sayfa     / 

JV Tarafının Yasal Adı: 

Alt Yüklenicinin Yasal Adı(ITA 24.2):  

 

 

 
Bilgi 

Bölüm III, alt madde4.2 (b)‟ye göre 

anahtar aktivitelerin tanımı.: 
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EK-B / DÜNYA BANKASI STANDART ĠHALE FORMLARI 
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EK 4- ĠHALEYE DAVET FORMU 

 

 

Form of Invitation for Bids
1
 

[letterhead paper of the Employer] 
2 

 

  
[date] 

To: [name of Contractor] 
[address] 

Reference:  [Insert IBRD Loan No. or IDA Credit No.] 

Contract Name, and Identification No. ________ / ________
3
 

Dear Sirs: 

 We hereby inform you that you are prequalified for bidding for the above 

cited contract.  A list of prequalified and conditionally prequalified Applicants is 

attached to this invitation. 

 On the basis of information submitted in your application, you would [not] 

(insert if appropriate) appear eligible for application of the domestic bidder price 

preference in bid evaluation.  Eligibility is subject to confirmation at bid evaluation. 

 We now invite you and other prequalified Applicants to submit sealed bids 

for the execution and completion of the cited contract. 

 You may obtain further information from, and inspect and acquire the bidding 

documents at, our offices at [mailing address, street address, and cable/telex/facsimile 

numbers].
4
 

 A complete set of bidding documents may be purchased by you at the above 

office, on or after [time and date] and upon payment of a nonrefundable fee of [insert 

amount and currency].
5
 

                                                 
1
  This sample “Form of Invitation for Bids” is a basic form that should be adapted appropriately by 

the Employer to cover the following points as required: 

 the conditions, if any, for prequalification, stating explicitly the deficiencies that must be corrected 
to meet al the conditions and the time to fulfill them before bid submission; 

 in slice and package bidding, the number of individual contracts (slices) or the specified ceiling 
amount in total value for which the Applicant is qualified; and 

 the finalization of preliminary joint venture agreement and any modifications required. 

2
  The Borrower and the Employer may be the same or different entities.  The text of the Invitation for 

Bids and the texts of the other documents herein must be footnoted to indicate which agency will 
act as the Employer. 

3
  The Employer should insert the name and identification number of a single contract, or for 

concurrent slice and package bidding, those of individual contracts (slices) within the package for 
which Applicants expressed a preference, and for which they are prequalified. 

4
  The office for inquiries and issue of bidding documents and the office for bid submission may or 

may not be the same.  The place of bid opening may also differ and, if so, should be identified. 

5
  The chargeable fee should only be nominal, to cover reproduction and mailing costs.  An amount 

of between US$50 and US$500 equivalent is considered appropriate, depending on the size and 
complexity of the works and the bidding documents. 
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 All bids must be accompanied by a security in the form and amount specified 

in the bidding documents, and must be delivered to [address and exact location] at or 

before [time and date].  Bids will be opened immediately thereafter in the presence of 

bidders‟ representatives who choose to attend.
6
 

 Please confirm receipt of this letter immediately in writing by cable, fax, or 

telex.  If you do not intend to bid, we would appreciate being so notified also in 

writing at your earliest opportunity. 

Yours truly, 

 

Authorized signature   

Name and title   

Employer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Coordinate this paragraph with Clause 25 of Section II, Instructions to Bidders, “Bid Opening.”  

Also see footnote 4. 
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Ek 5 

 

ĠHALE VERĠLERĠ (BĠDDĠNG DATA) 

 

Bu bölüm ihale dokümanları yayınlanmadan önce işveren tarafından 

doldurulmaktadır.Bir tutarsızlık olduğunda, buradaki koşullar katılımcılara 

talimatlardan üstün gelmektedir. 

 

1.1. ĠĢin özeti:  [Proje altındaki diğer sözleşmelerle ilişkisi dahil, kısa  özeti girilir. 

Eğer iş ayrı sözleşmeler olarak ihale ediliyorsa bütün sözleşmeleri tanımlanır] 

1.1. ĠĢverenin isim ve adresi: 

1.2. Tamamlama süresi:  
2.1. Borçlunun adı: [Eğer borçludan farklıysa işveren ile ilişkisi belirtilir. İhaleye 

davette verilen bilgi ile uygun olmalıdır] 

2.1. Projenin isim ve tanımı ve Banka finansmanının türü ve miktarı: 

5.1. Ön yeterlilik bilgilerinin güncellenmesi. [ön yeterlilik başvurusu ile teslim 

edilmiş orijinal bilgi güncellenerek ne olduğu belirtilir] 

12.1. Teklif dili. [İhale dosyasının yazıldığı aynı dildedir. Uluslararası rekabete 

dayalı ihalelerde İngilizce, Fransızca veya İspanyolca kullanılır.] 

13.2. Diğer sözleĢmelerle birlikte ihale edilen “dilim ve paket” özelliğinde bir 

sözleĢme olup olmadığı belirtilir. 

14.4 SözleĢmede fiyat ayarlamasının söz konusu olup olmadığı belirtilir. [Fiyat 

ayarlaması son 18 aydan fazla düşünülen sözleşmeler için zorunludur.] 

15.1. Madde 15’deki alternatif A ve B’ye göre teklifin para biriminin olup 

olmayacağı belirtilir.  [İş sözleşmeleri için teklif fiyatlandırmada 2 alternatif metot 

kabul edilebilirdir: 

(A) teklif sahipleri tamamen işverenin ülkesinin para  biriminde teklif verir fakat 

isterlerse yabancı para birimi ya da birimlerinin (3’e kadar) yüzdesini belirtir. 

 

(B) teklif sahipleri yerel ve yabancı (3’e kadar) para birimlerinde ayrı ayrı teklif 

verir. 

 

Alternatif A anlaşmalarda daha sık kullanılır. Alternatif A veya B sözleşme 

şartlarının 60. maddesi ve bu katılımcılara talimatların 30.1. alt maddesindeki 

alternatif A ve B ile beraber kullanılmalıdır. ] 

 

15.2. ĠĢverenin ülkesi: 

15.2. ĠĢverenin ülkesinin para birimi: 

16.1. Teklif geçerlilik süresi: [Teklif tesliminin son teslim tarihinden sonra geçerli 
olacak gün sayısı girilir. Bu süre; teklifleri değerlendirmek için yeterli zamana izin 

veren, işin kompleksliğini ve referansların, açıklama ve onayların elde edilmesi için 

ve sonucun duyurulması için gerekli zamanı akılda bulunduran şekilde gerçekçi 

olmalıdır. Normal olarak geçerlilik süresi 182 günü geçmemelidir. ] 

16.3. Teklif fiyatı ayarlamak için yabancı-dıĢ maliyetlerin yıllık artıĢ yüzdesi. 

         Yerel maliyetler için  yıllık artıĢ yüzdesi. 

[Yabancı para birimi faktörünün değeri, uluslar arası fiyatların beklenen yıllık artışı 

temelinde veya onunla karşılaştırılabilir olmalıdır. Yerel para birimi faktörünün 

değeri, sorudaki periyot için işverenin ülkesindeki tahmin edilen enfilasyon 

temelinde olmalıdır.] 
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17.1. Teklif  teminatı miktarı 

[Bu miktar, ihale davetinde verilmiş olan ile aynı olmalıdır. Finansal kurumun 

yayınladığı teminatta teklif sahibinin orijinal teklif fiyatının ortaya çıkmasından 

kaçınmak için, teklif fiyatının bir yüzdesi tercihinde, sabit bir toplam-miktar 

belirtilmelidir. Toplam 100 milyon $’ın üzerindeki çok büyük sözleşmeler için, işlerin 

tahmini maliyetini % 1 ine, küçük işlerin tahmini maliyetlerinin ise % 3’üne eşit 

olmalıdır. Alternatif olarak, eğer işveren teklif fiyatının bir yüzdesini belirtmek 

isterse, teklif sahiplerinin minimum aşırılık sağlamsına imkan vermek için “minimum 

%.......” şeklinde olmalıdır, böylece onların fiyatları gizlenir.] 

 

18.1. Teklifler, iĢin tamamlanma süresi açısından minimum......gün ile 

maksimum ......gün arasında ki alternatif zamanlar için davet edilir.  

Değerlendirme yöntemi paragraf 31.2 (e)’de belirtilir.  BaĢarılı teklif sahibi 

tarafından önerilen tamamlama süresi tamamlama için sözleĢmesel süre 

olacaktır. 
[Bu koşul, girilen süreyi kapsamalıdır ve uygun olmalıdır, İşverenler farklı 

zamanlarda tamamlamada net potansiyel faydaları gördüğünde, koşul aynı zamanda 

“dilim ve paket” temelindeki teklif sözleşmeleri için değere sahiptir. Aksi takdirde 

içine almaz] 

19.1. Teklif öncesi toplantının yeri, zamanı ve tarihi: 

[Toplantının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa yeri, zamanı ve tarihi belirtilir. 

Toplantı tekliflerin son teslim tarihinden önceki 4 haftadan geç yapılmamalıdır.  

Toplantı arazi ziyareti-yer görme ile aynı zamanda yapılmalıdır.)] 

 

20.1. Teklif kopyasının sayısı  

[Genellikle 2, eğer gerekliyse daha fazla] 

 

21.2. Teklifin teslim edilmesi için iĢverenin adresi: 

[teklif davetinde sağlanan kabul adresi ile uygun olmalıdır] 

 

21.2. SözleĢme Sayısı: 

 

22.1. Tekliflerin son teslim tarihi: 
[Zaman ve tarih, daha sonra alt madde 22.2’ye göre değiştirilmediyse, teklif 

davetinde verilen ile aynı olmalıdır] 

 

30.2. Yaygın bir para birimine çevirmek için seçilen para birimi. 

[Yerel para birimi veya US dollars gibi çevrilebilen bir para birimi belirtiniz] 

 

         Döviz kurunun kaynağı. 

[Eğer yaygın para birimi yerel para biriminden başkaysa, örneğin US Dolar,yabancı 

para birimlerindeki fiyatların dönüştürülmesi için kullanılacak, günlük döviz 

kurlarını listeleyen uluslar arası dolaşımdaki bir gazetenin adını belirtiniz. Yerel 

para birimindeki fiyatlar için ve yukarıda seçilmiş yaygın para birimi yerel para 

birimi ise, işverenin ülkesindeki merkez bankasını veya ticari bir bankayı belirtiniz.] 

 

          Döviz kuru tarihi. 

[tekliflerin tesliminden önce 28 gün den erken ve orijinal teklif geçerlilik süresinin 

bitiminden geç olmayan bir tarih seçiniz] 
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31.2 (e) Alternatif tamamlama süreleri aĢağıdaki gibi değerlendirilecektir: 

[Eğer teklif karşılaştırmada farklı tamamlama süreleri kullanılırsa, teklif sahipleri 

tarafından önerilmiş farkların değerlendirme yöntemi, burada belirtilmelidir. 

İşverenin faydasının kaybıyla ilgili belirtilmiş “standart” veya minimum 

tamamlanma tarihinden her geciken hafta için özel bir miktar olarak burada 

belirtilmelidir. Miktar bölüm 7, teklif eki, alt madde 47.1’deki liquidated damage 

miktarından fazla olmamalıdır.] 

 

32.1. Teklif değerlendirmede, yerel yüklenicinin öncelik marjı alıp almayacağını 

belirtiniz. 

[Eğer kredi anlaşması (loan agreement) yerel yüklenici fiyat önceliği uygulamasına 

izin-yetki verirse ve işveren bunu söz konusu sözleşmeye uygulamak niyetinde ise, 

“evet” aksi takdirde ise “hayır” deyiniz] 

 

37. ĠĢveren tarafından kabul edilebilir kesin teminat miktarı ve standart formu. 

[Kesin teminat türünü (banka garantisi veya bond-senet-bono) seçiniz ve miktarını 

belirtiniz.] 

 

Bir banka garantisi (bank guarantee) koşullu veya koşulsuz olabilir.  (Bölüm 9-

standart formlara bakınız) Banka garantisi için genellikle sözleşme fiyatının yüzde 

5’i ile 10’u oranındaki miktar belirtilir.  Bazı ülkelerde bu garantiler “bonds”-

senet-tahvil-bono (kesin teminat poliçesi) olarak isimlendirilir, bununla birlikte 

“banka garantisi” terimi, “performance bond” türünden ayırt etmek için  bu 

dosyada sürekli olarak kullanılır. 

 

Bir performance bond-kesin teminat, bir bonding veya sigorta şirketi tarafından, 

yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumda inşaatı tamamlamayı 

veya teminat miktarını işverene ödemeyi  koşullu üstlenmesi, işverenin 

yükümlülüğü yerine getirmemeyi veya mahkeme veya tahkim süreci kararlarını 

kabul etmesini sağlaması içindir. Sözleşme fiyatının %30 miktarı bu tür teminat 

için tavsiye edilmektedir. (Bakınız Bölüm 9- standart formlar) 

 

38. UyuĢmazlık Gözden Geçirme Yöntemi 

[“Uyuşmazlık teftiş kurulu” veya “Uyuşmazlık Teftiş Uzmanı” giriniz] 
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Ek-6 

 

Teklif Formu 

 

Sözleşme Adı:* 

 

Kime:*  [işverenin adını giriniz] 

 

 

Sayın Baylar: 

 

1. Biz aşağıda imzası bulunanlar, yukarıda belirtilen İşler‟in yapımı ile ilgili 

olarak almış bulunduğumuz Sözleşme Şartları‟nı, Şartnameler‟i, Projeler‟i, Keşif 

Özeti‟ni ve …………………………sayılı Zeyilnameler‟i inceledikten sonra içeriğini 

tamamen kabul ettiğimizi beyan eder ve söz konusu İşleri‟i, gerekli kusurların 

düzeltilmesi de dahil olmak üzere Sözleşme Şartları‟na, Şartname‟ye, Çizimler‟e, 

Keşif Özeti‟ne ve Zeyilnameler‟e uygun olarak  toplam 

(………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….) [Bedel yazı ve rakamla 

yazılacaktır] [Teklif Eki‟nde belirtilen bedel karşılığında ya da söz konusu Şartlar‟a 

göre tespit edilecek başka bedeller karşılığında] yapmayı ve tamamlamayı teklif 

ederiz. 

2. Teklif Eki‟nin Teklifimiz‟in bir bölümünü oluşturduğunu beyan ederiz.  

 

3. Teklifimiz kabul edildiği takdirde, Mühendis‟in  İşe Başlama bildirisinin 

elimize geçmesinden sonra makulen mümkün olan en kısa sürede İşler‟e başlamayı 

ve Sözleşme kapsamındaki İşler‟in tamamını Teklif Eki‟nde belirtilen süre içinde 

bitirmeyi taahhüt ederiz.  

 

4. Bu Teklifimiz‟in, geçerli olacağını ve Teklifimiz‟in ______________ [tarih 

yazılacakır]‟ e kadar bu tarihten önce herhangi bir tarihte kabul edilebileceğini ve 

bizi ilzam edeceğini beyan ederiz. 

 

5. Resmi bir Sözleşme tanzim ve imza edilinceye kadar bu Teklif sizin yazılı 

kabulünüzle birlikte aramızda bağlayıcı bir Sözleşme niteliği taşıyacaktır.  
  

6. En düşük bedelli Teklifi ya da herhangi bir Teklifi kabul etmek zorunda 

olmadığınızı biliyoruz.  

 

7. Teklif Alma Şartnamesi‟nin 3. maddesindeki uygunluk şartlarını sağlamakta 

olduğumuzu beyan ederiz. 

 

8.  Bu teklifle ilgili olarak ve Sözleşme‟yi imzalamak üzere seçilmemiz 

durumunda Sözleşme‟nin yürütülmesi ile ilgili olarak herhangi bir kuruluşa ödenen 

veya ödenmesi planlanan komisyon vb. gibi ödemeler aşağıda listelenmektedir:  
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Kuruluşun  

 Adı ve Adresi 

 Miktar ve para 

birimi 

 Komisyon vb. 

Ödemenin Amacı 

     

     

 

(eğer yoksa,  “none-hiçbiri” olarak belirtiniz) 

 

9. Biz, herhangi bir kişinin bizim için veya bizim adımıza rüşvetçilikle ilgisi 

olmayacağını sağlamak için işbu önlem aldığımızı onaylıyoruz. 

 

 

20… yılının _________________ayının _______________günü tanzim 

edilmiştir. Adına ___________________________Teklif imzalamaya 

_________________________tarafından 

___________________________sıfatıyla imza edilmiştir.  

 

[büyük harler ile veya daktilo ile doldurulacaktır] 

 

Adres:   

 

 

Tanık:   

 

Adres:   

 

 

Görevi:   
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Ek-7 

 

Teklif Eki 

İdare “*” ile işaretlenmiş bütün bölümlerde gerekli bilgileri girmektedir. Teklif 

sahiplerinin doldurulması gereken diğer tüm boşlukları doldurarak Teklif Eki‟nin her 

sayfasını imzalaması gerekmektedir.  

 

SözleĢme Alt Madde KoĢulları 
 

Tanımlar 1.1 (a), 69.6 “Banka” ve/veya “Dünya Bankası”, Uluslararası 

İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslar arası 

Kalkınma Birliği (IDA)‟ni içerir. 

 

 *1.1 (a) (i) İdare  . 

[isim giriniz] 

 

 *1.1 (a) (iv) Mühendis   . 

[isim giriniz] 

 

Mühendisi‟in 

İşlerde değişiklik 

yapma yetkisi 

*2.1 (d) (ii) İş değişikliği emirleri toplmı Sözleşme fiyatının  

% „ini aşmayacaktır. 

 *5.1 (a) Dil  . 

[dil giriniz]
7
 

 

 *5.1 (b) Yürürlükteki kanun  . 

[ülke ismi giriniz] 

 

Kesin Teminat *10.1 Kesin teminat, sözleşme fiyatının 

%_____________[ rakamlı giriniz] miktarında, 

_______________ [ “conditional”, 

“unconditional”, “bank guarantee” veya 

“performance bond”’dan birini giriniz] formunda 

olacaktır.  

 

Arazi kontrolü *11.2 Gerekli bilgi alt madde 11.1 ile işveren tarafından 

_____________‟den [adres giriniz] elde 

edilebilirdir.  

 

Programın 

sunulması 

 

*14.1  gün.
34

 

Nakit akışı *14.3  gün.
8
 

                                                 
7
  Banka, uluslararası rekabete dayalı ihaleler için, dilin İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olmasını 

istemektedir.  

8
  Sözleşme koşulları ile tutarlı olması için, girilen gün sayısı yedinin katı olmalıdır. Program ve nakit 

akışı teslimi için gün sayısı kabul mektubunun (letter of acceptance) alınmasından sonra 14 ile 35 
arasında olmalıdır.  
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tahmininin 

sunulması 

 

İdarenin ülkesi 

 

*16.4 İdare ülkesi _______________[ülke giriniz]. 

 

Üçüncü şahıs 

sorumluluk 

sigortasının 

minimum miktarı 

 

*23.2 Her vaka için __________, sınırsız vaka sayısı ile. 

İşe başlama 

talimatının hangi 

süre içinde 

verileceği 

 

*41.1   gün. 

Tamamlanma 

süresi
9
 

 

*43.1   gün
10

 [veya tarih giriniz]. 

Gecikme cezası 

miktarı
11

 

 

*47.1 Her gün için Sözleşme bedelinin %___________‟i 

Gecikme cezası 

limiti 

 

*47.1 Sözleşme fiyatının %__________‟i 

Erken bitirme 

priminin miktarı
12

 

 

*47.3   Her gün için. 

Prim limiti
13

 *47.3   Sözleşme fiyatının yüzdesi. 

 

Bölümlerin veya 

kısımların kabulü 

*48.2 (a) Ara madde 43.1‟de belirtildiği şekilde 

Kusur sorumluluk 

süresi 

*49.1  gün. 

 *49.5   yıl [elde edilebilir ise]. 

 
Ara hakedişlerdeki 

minimum ödeme 

miktarı 

 

*60.2  . 

Tazminat kesintisi *60.5 Ara hak ediş belgelerinin %___________‟i. 

 

                                                 
9
  Bütün işlerin tamamlanması için süre, ve eğer uygulanabilirse bölümlerin tamamlanması için süre 

giriniz.  

10
  Eğer, özel uygulama koşullarının alt madde 43.1’nin tercihe bağlı ifadesi kullanılmışsa, özel bir 

tarih yerine geçiniz.  

11
  Eğer uygulanabilir ise, tazminat (liquidated damages) miktarı giriniz.  

12
 Eğer uygulanabilir ise, bölümler için prim miktarı giriniz .   

13
 Alt madde 47.3’de belirtilmişse. 
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Avans ödemesinin 

maksimum 

miktarı
14

 

 

*60.7 Sözleşme bedelinin %____________‟i. 

Avans geri 

ödemesinin 

başlaması
15

 

 

*60.7  

Sözleşme fiyatının yüzde_________nin hakedişe 

bağlanmasından sonra. 

 

Avans geri ödeme 

oranı
16

 

 

*60.7 Ara hak ediş bedelinin %._____________‟i
17

  

Tamamlama ve 

kesin hak edişin 

kopya sayıları 

*60.1 

60.10 

60.11 

 

  adet. 

Uyuşmazlık 

çözümü prosedürü 

 

*67.1 Tayin eden makam: 

 olacaktır. 

İşveren ve 

mühendise 

(müşavire) 

bildirimler 

*68.2 İşverenin adresi: 

  

  

  
[isim ve adres giriniz] 
 

Mühendisin adresi: 

  

  

  
[isim ve adres giriniz] 

 

 

AĢağıdaki sayfalardaki bölümler,teklif sahibi tarafından teklifinin parçası olarak 

doldurulur. 

*iĢaretli kısımlar hariçtir. 

 

                                                 
14

  Avans ödemesi genellikle yüzde 10 ile 15 arasındadır, fakat özel durumlarda yüzde 20’ye kadar 

olabilir.   

15
  Geri ödeme sözleşme ödemesinin yüzde 20 ile 30’u yapıldığında başlamalıdır.  

16
  Geri ödeme için çıkarılan her aylık ara ödeme sertifikası, ödeme için sertifikaya sahip, sözleşme 

fiyatının yüzde 80’i süresinde avans ödemesinin bütün kurtarmaları elde edilerek hesaplanmalıdır. 
? 

17
  Avans ödemesi için banka garanti formu Bölüm 9’da sağlanmıştır.  
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Alternatif A:  

madde 60 ve alt 

madde 72.2’nin A 

alternatifleri ile 

kullanmak için. 

60.1 

72.2 

[hemen aşağıdaki Tablo: Alternatif A’ya bakınız] 

 

 

Tablo:  Alternative A 

 

 

___________ [ işin bölümünün adını giriniz
18

]  için  teklif ödeme para birimlerinin 

özeti. 

 

 

Ödeme para 

biriminin adı 

A 

Para biriminin 

miktarı 

B 

Döviz kuru 

(yabancı birim 

yüzdesinde yerel 

para birimi) 

C 

Yerel para birimi 

karşılığı 

C = A x B 

D 

Net teklif fiyatını 

yüzdesi 

 Net Bid Price (NBP) 

 100xC  

NBP 

Yerel para birimi 

  

 

 1.00   

Yabancı para birimi 

#1 

  

 

    

Yabancı para birimi 

#2 

  

 

    

Yabancı para birimi 

#3 

  

 

    

Net Teklif Fiyatı 

 

 

    100.00 

Yerel para 

biriminde açıklanan 

geçici toplam.  

 

 

123,456* 

  

123,456* 

 

TEKLĠF FĠYATI 

   

 

 

 
* 
İşveren tarafından girilir. 

 

                                                 
18

  Eğer işin (veya keşif özetlerinin) çeşitli  bölümleri, oldukça farklı yerel ve yabancı para birimi 

gereksinimlerine sahip olacaksa, ayrı tablolar gerekebilir. İşveren işin her bölümünün adını 
girmelidir.  



 140 

Alternatif B:  

madde 60 ve alt 

madde 72.2’nin B 

alternatifleri ile 

kullanmak için. 

60.1 

72.2 

[hemen aşağıdaki Tablo: Alternatif B’ye bakınız]  

 

Tablo:  Alternatif B 

 

 

___________ [ işin bölümünün adını giriniz
19

]  için  teklif ödeme para birimlerinin 

özeti. 

 

 

Para biriminin adı Ödenecek miktar 

Yerel para birimi:     

Yabancı para birimi#1:     

Yabancı para birimi #2:     

Yabancı para birimi#3:     

 

 

Malzeme ve 

teçhizatın menşei 

 

60.3 (a) (v) 

60.3 (d) 

[Alt madde  70.4 altında listelenmiş] 

Ödenmemiş 

toplamların faiz 

oranı 

*60.8 Yerel para birimindeki ödemeler için yüzde  .  

Diğer para birimleri için, hemen aşağıdaki tabloya 

bakınız.  

 

 

Para Birimi (her alt madde 60.1 için) London Inter-Bank On-Lending Rate 

(LIBOR) 

Artı 2 yüzde
a
 

  

  

  

etc. 

 

  

  

  

etc. 

 

a
. 
Yukarıdaki yabancı para birimleri için faiz oranları teklif sahibi tarafından sağlanacaktır, ve bu 

oranların sözleşmenin resmileştirilmesinden once açıklama/görüşmesi sözkonusudur.  

 

 

 

Fiyat ayarlama 

formülü için 

yaklaĢık ek 

ödemeler 

*70.3 [Hemen aşağıdaki tabloya bakınız.] 

                                                 
19

  Eğer işin (veya keşif özetlerinin) çeşitli  bölümleri, oldukça farklı yerel ve yabancı para birimi 

gereksinimlerine sahip olacaksa, ayrı tablolar gerekebilir. İşveren işin her bölümünün adını 
girmelidir. 
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Indeks tanımı  Ek ödemelerin  % oranı
a
 

 

Sabit  

Çalışma    

  

  

vb. 

 

 

*   

*   ile   

*   ile   

*   ile   

 

 

Total 100 

 

a. Teklif sahiplerine klavuz olarak ve teslimlerinin kontrolü amacı için, İşveren, ilgili büyük inşaat 

girdileri için, inşaat metodolojisinin potansiyel oranına uygun olarak, yaygın bir para biriminde tahmin 

edilmiş maliyetler temel alınarak,  kabuledilebilir ek ödemelerin bir oranını  tahmin etmiş ve sağlamıştır. 

 

 

Ağırlıklar ve 

indisler
20

 
 

70.3 

70.4 

Hemen aşağıdaki tablolarda, teklif sahipleri (a) yerel 

para birimi miktarlarını belirtecektir (b) farklı 

yabancı para birimi maliyet elemanları için temel 

indis değerlerini ve düşünülen kaynağı 

belirteceklerdir (c) aşağıda belirtildiği gibi, yerel ve 

yabancı para birimi ödemeleri için, düşünülen 

ağırlıkları sağyacaklardır. (d) para birimi 

dönüştürmede kullanılan döviz kurlarını 

listeleyecektir.  Eğer ödeme, birden fazla yabancı 

para biriminde yapılıyorsa, teklif sahibi her para 

birimi için benzer bir kaynak indisi tablosu 

dolduracaktır. Çok büyük ve/veya kompleks işlerin 

sözleşmesi durumunda, farklı işler içermesine 

karşılık fiyat ayarlama formülünün çeşitli 

familyalarını belirtmeleri gerekli olabilir.  

Tablo A.  Yerel Para Birimi 
 

İndeks Kodu* İndeks Tanımı* İndeks 

kaynağı* 

Temel değer ve 

tarih* 

Teklif sahibinin 

ilgili para birimi 

miktarı 

Teklif 

sahibinin 

düşündüğü 

ağırlık 

 Nonadjustable — — — A:   * 

B:    

C:    

D:    

E:    

   Total  1.00 

 

 

 

Tablo B.  Yabancı Para Birimi 1 (FC1).  Tip Belirtiniz:   
a
 

                                                 
20

  İşveren, aşağıdaki tabloda sabit A elemanlarının miktarını belirtecektir ve maliyetin yerel para 

birimi elemanlarının faiz oranlarının/gelirinin/fiyatlarının kaynağını belirtecektir.  
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İndeks Kodu İndeks Tanımı İndeks 

Kaynağı 

Temel değer 

ve tarih 

Teklif sahibinin 

ilgili kaynak  

para birimi tipi 

/ miktarı 

FC1 

Karşılığı 

Teklif 

sahibinin 

düşünülen 

ağırlığı 

 Nonadjustable — — —  A:   * 

 

B:    

 

C:    

 

D:    

 

E:    

    Total  1.00 

 

a.
 
Eğer teklif sahibi birden fazla yabancı para biriminde (3‟e kadar) fiyat vermek isterse  bu tablo her 

yabancı para birimi için tekrarlanmalıdır.  

 

 

BelirlenmiĢ Uzman Altyüklenicilerin Programı-Listesi
a
 

 
Kalem İşin elemanı Yaklaşık değer Altyüklenicinin adı 

ve adresi 

Yürütülmüş benzer 

işlerin ifadesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 
a. Teklif sahibi, uzman alt yüklenici kuıllanmayı düşündüğü işlerin listesini ve yaklaşık değerini, düşünülen alt yüklenicilerin isim ve 

adreseleri ile birlikte bu listeye girecektir.  
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Ek-8  

Form of Bid Security (Bank Guarantee)
21

 

________________________________ 

[Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office] 

Beneficiary: ___________________ [Name and Address of Employer]  

Date: ________________ 

BID GUARANTEE No.: _________________ 

We have been informed that [name of the Bidder] (hereinafter called "the Bidder") 

has submitted to you its bid dated (hereinafter called "the Bid") for the execution of 

[name of contract] under Invitation for Bids No. [IFB number] (“the IFB”).  

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be 

supported by a bid guarantee. 

At the request of the Bidder, we [name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay 

you any sum or sums not exceeding in total an amount of [amount in figures] 

([amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied 

by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under 

the bid conditions, because the Bidder: 

(a)  has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder 

in the Form of Bid; or 

(b)  having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the 

period of bid validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if 

required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in 

accordance with the Instructions  to Bidders. 

This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful bidder, upon our receipt 

of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to 

you upon the instruction of the Bidder; or (b) if the Bidder is not the successful 

bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy of your notification to the Bidder 

of the name of the successful bidder; or (ii) twenty-eight days after the expiration of 

the Bidder‟s Bid. 

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us 

at the office on or before that date. 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC 

Publication No. 458. 

_____________________________ 

[signature(s)] 

                                                 
21

  The Bidder shall complete either this form of Bank Guarantee or may provide another security 

acceptable to the Employer. 
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Form of Bid Security (Bid Bond) 

BOND NO. ______________________ 

BY THIS BOND [name of Bidder] as Principal (hereinafter called “the Principal”), 

and [name, legal title, and address of surety], authorized to transact business in 

[name of country of Employer], as Surety (hereinafter called “the Surety”), are held 

and firmly bound unto [name of Employer] as Obligee (hereinafter called “the 

Employer”) in the sum of [amount of Bond]
22

 [amount in words], for the payment of 

which sum, well and truly to be made, we, the said Principal and Surety, bind 

ourselves, our successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. 

WHEREAS the Principal has submitted a written Bid to the Employer dated the ___ 

day of ______, 20__, for the construction of [name of Contract] (hereinafter called 

the “Bid”). 

NOW, THEREFORE, THE CONDITION OF THIS OBLIGATION is such that if 

the Principal: 

(a) withdraws its Bid during the period of bid validity specified in the Form of 

Bid; or 

(b) having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the 

period of Bid validity; (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if 

required; or (ii) fails or refuses to furnish the Performance Security in 

accordance with the Instructions to Bidders;  

then the Surety undertakes to immediately pay to the Employer up to the above 

amount upon receipt of the Employer‟s first written demand, without the Employer 

having to substantiate its demand, provided that in its demand the Employer shall 

state that the demand arises from the occurrence of any of the above events, 

specifying which event(s) has occurred.  

The Surety hereby agrees that its obligation will remain in full force and effect up to 

and including the date 28 days after the date of expiration of the Bid validity as 

stated in the Invitation to Bid or extended by the Employer at any time prior to this 

date, notice of which extension(s) to the Surety being hereby waived. 

IN TESTIMONY WHEREOF, the Principal and the Surety have caused these 

presents to be executed in their respective names this ____ day of ____________ 

20__. 

Principal: _______________________ Surety: 

_____________________________ 

 Corporate Seal (where 

appropriate)_____________________ ________________________________ 

(Signature) (Signature) 

(Printed name and title) (Printed name and title) 

                                                 
22

  The amount of the Bond shall be denominated in the currency of the Employer’s country or the 
equivalent amount in a freely convertible currency. 
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Bid-Securing Declaration 

 

Date: [insert date (as day, month and year)] 

Bid No.: [insert number of bidding process] 

Alternative No.: [insert identification No if this is a Bid for an alternative] 
 

 

To: [insert complete name of Employer] 

We, the undersigned, declare that:     

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-

Securing Declaration. 

We accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in 

any contract with the Purchaser for the period of time of [insert number of months or 

years] starting on [insert date], if we are in breach of our obligation(s) under the bid 

conditions, because we: 

(a)  have withdrawn our Bid during the period of bid validity specified in the 

Form of Bid; or 

(b)  having been notified of the acceptance of our Bid by the Employer during the 

period of bid validity, (i) fail or refuse to execute the Contract, if required, or 

(ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with the 

ITB. 

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if we are not the successful 

Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of your notification to us of the name of the 

successful Bidder; or (ii) twenty-eight days after the expiration of our Bid. 

Signed: [insert signature of person whose name and capacity are shown] In the 

capacity of [insert legal capacity of person signing the Bid Securing Declaration]  

Name: [insert complete name of person signing the Bid Securing Declaration]   

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of: [insert complete name of 

Bidder] 

Dated on ____________ day of __________________, _______ [insert date of 

signing] 

Corporate Seal (where appropriate) 

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be in the name 

of all partners to the Joint Venture that submits the bid.] 
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Ek-9 

 

ANLAġMA 

 

İşbu anlaşma, _____________________tarihinde, bir tarafta  

___________________(bundan sonra “idare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta 

_______________________ (bundan sonra “yüklenici” olarak anılan) arasında 

yapılmıştır.  

 

Şöyle ki; İdare İşler‟in, yani ________________________________________(işin 

tanımı verilir) müteahhit tarafından gerçekleştirilmesi arzusundadır ve söz konusu 

İşler‟in ifası ve tamamlanması ile bunlardaki kusurların giderilmesi için Müteahhit‟in 

Teklifi‟ni kabul etmiştir. 

 

Aşağıda sıralanan belgeler bu anlaşmanın kısımlarını oluşturur:  

 

1. Bu anlaşmada bundan sonra geçen kelime ve deyimler Sözleşmede bahsedilen 

kelimeler ve ifadelerle aynı anlamı taşıyacaktır. 

 

2. Aşağıdaki dokümanlar bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır: 

 

(a) Kabul Mektubu ; 

(b) Teklif Formu ve Teklif Eki ; 

(c) Özel Uygulama Şartları ; 

(d) Genel Şartlar ; 

(e) Şartnameler ; 

(f) Projeler ; 

(g) Fiyatlandırılmış  Keşif Özetleri ; 

(h) Teklif Eki‟nde listelenen diğer dokümanlar ; 

 

3. Müteahhit İdare‟ce bundan sonra  kendisine ödenmesi gereken meblağlar için 

İşi Sözleşme‟nin tüm şartlarına uygun olarak yapmak, tamamlamak ve hataları  

 

 

4. İşveren işbu sözleşme ile işlerin yürütülmesi ve tamamlanması ve eksikliklerin 
düzeltilmesi sebebiyle, o hususta sözleşme fiyatını veya sözleşme ile öngürülmüş 

durum ve zamanlarda, sözleşme koşulları altında ödenmeye başlayabilecek diğer 

toplamları öder. 
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 Tarafların tanıklığında, bu anlaşmanın ilk once yazılmış gün ve yılda yürütülmesine 

sebep olmuştur.  

 

Şirket mührü-kaşesinin    , 

  or  huzurunda iliştirilmiştir.  

 

  

huzurunda, __________________tarafından, İmzalanmış, kaşelenmiş ve teslim 

edilmiş. 

 

 

 

İşverenin bağlayıcı imzası   

 

 

 

Yüklenicinin bağlayıcı imzası   
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Ek-10 

Annex A Form:  Alternative 1 

Performance Bank Guarantee 

 

________________________________ [Bank’s Name, and Address of Issuing 

Branch or Office] 

Beneficiary: ___________________ [Name and Address of Employer]   

Date: ________________ 

PERFORMANCE GUARANTEE No.: _________________ 

We have been informed that [name of Contractor] (hereinafter called "the 

Contractor") has entered into Contract No. [reference number of the contract] dated 

with you, for the execution of [name of contract and brief description of Works] 

(hereinafter called "the Contract").  

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a 

performance guarantee is required. 

At the request of the Contractor, we [name of Bank] hereby irrevocably undertake to 

pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of [amount in figures] 

([amount in words]),
23

 such sum being payable in the types and proportions of 

currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first 

demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is 

in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to 

show grounds for your demand or the sum specified therein.  

This guarantee shall expire no later than twenty-eight days from the date of issuance 

of the Taking-Over Certificate, calculated based on a copy of such Certificate which 

shall be provided to us, or on the ___ day of ______, 2___,
24

 whichever occurs first. 

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us 

at this office on or before that date.   

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC 

Publication No. 458, except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby 

excluded. 

_____________________  

[signature(s)]  

                                                 
23

  The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified 
in the Contract and denominated either in the currency(ies) of the Contract or a freely convertible 
currency acceptable to the Employer. 

24
  Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note 

that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would 
need to request an extension of this guarantee from the Guarantor.  Such request must be in 
writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee. In preparing 
this guarantee, the Employer might consider adding the following text to the form, at the end of the 
penultimate paragraph:  “The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a 
period not to exceed [six months][one year], in response to the Employer’s written request for such 
extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.” 
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Annex A Form:  Alternative 2 

 

Performance Bank Guarantee (Conditional)
25

 

 

 

THIS AGREEMENT is made on the   day of   20   

between [name of bank] of [address of bank] (hereinafter called “the Guarantor”) of the 

one part and [name of Employer] of [address of Employer] (hereinafter called “the 

Employer”) of the other part. 

 

WHEREAS 

 

(1) this Agreement is supplemental to a contract (hereinafter called the 

“Contract”) made between [name of Contractor] of [address of Contractor] 

(hereinafter called “the Contractor”) of the one part and the Employer of the 

other part whereby the Contractor agreed and undertook to execute the Works 

of [name of Contract and brief description of the Works]  for the sum of [amount in 

Contract currency] being the Contract Price; and 

 

(2) the Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the 

Contract in the manner hereinafter appearing. 

 

NOW, THEREFORE, the Guarantor hereby agrees with the Employer as 

follows: 

 

(a) If the Contractor (unless relieved from the performance by any 

clause of the Contract or by statute or by the decision of a tribunal 

of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the 

Contract or commit any breach of his obligations thereunder, then 

the Guarantor will indemnify and pay the Employer the sum of 

[amount of Guarantee], [amount in words],
26

 such sum being payable in 

the types and proportions of currencies in which the Contract Price 

is payable, provided that the Employer or his authorized 

representative has notified the Guarantor to that effect and has made 

a claim against the Guarantor before a date 28 days after the issue 
date of the Taking-Over Certificate. 

 

                                                 
25

  The triggering of this form of performance guarantee is conditional (see sub-clause (a) of the 

Guarantee) upon the Contractor “failing to execute the Contract or committing a breach of his 
obligations thereunder” and requires a statement by the Employer and/or the Engineer to that 
effect and an exercise of judgment by the Guarantor as to whether the required conditions of 
default have been fulfilled.  Some forms of guarantee contain further qualifying conditions and are 
not triggered until an agreement has been reached on the amount of damages payable, or until an 
award has been made under the applicable settlement of disputes procedures.  The construction 
industry favors this form of guarantee over the unconditional guarantee whenever it is available.  
However, not all commercial banks (as Guarantors) are willing to issue conditional guarantees, 
and not all Employers are prepared to accept this form of performance security. 

26
  An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price 

specified in the Contract, and denominated either in the currency(ies) of the Contract or in a freely 
convertible currency acceptable to the Employer. 
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(b) The Guarantor shall not be discharged or released from his 

guarantee by an arrangement between the Contractor and the 

Employer, with or without the consent of the Guarantor, or by any 

alteration in the obligations undertaken by the Contractor, or by any 

forbearance on the part of the Contractor, whether as to the 

payment, time, performance, or otherwise, and any notice to the 

Guarantor of any such arrangement, alteration, or forbearance is 

hereby expressly waived. 

 

This Guarantee shall be valid until a date 28 days from the date of issue of the 

Taking-Over Certificate. 

 

Given under our hand on the date first mentioned above. 

 

 

 

SIGNED BY   

for and on behalf of the Guarantor in the presence of: 

 

 

  

(Witness) 

 

 

 

SIGNED BY   

for and on behalf of the Employer in the presence of: 

 

 

  

(Witness) 
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Annex A Form:  Alternative 3 

 

Performance Bond
27

 
 

 

By this Bond [name and address of Contractor] as Principal (hereinafter called “the 

Contractor”) and [name, legal title, and address of Surety, bonding company, or insurance 

company] as Surety (hereinafter called “the Surety”), are held and firmly bound unto 

[name and address of Employer] as Obligee (hereinafter called “the Employer”) in the 

amount of [amount of Bond], [amount in words],
28

 for the payment of which sum well and 

truly to be made in the types and proportions of currencies in which the Contract 

Price is payable, the Contractor and the Surety bind themselves, their heirs, 

executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by 

these presents. 

 

WHEREAS the Contractor has entered into a written Agreement with the Employer 

dated the   day of  , 20  , for [name of Contract] in 

accordance with the documents, plans, specifications, and amendments thereto, 

which to the extent herein provided for, are by reference made part hereof and are 

hereinafter referred to as the Contract. 

 

NOW, THEREFORE, the Condition of this Obligation is such that, if the Contractor 

shall promptly and faithfully perform the said Contract (including any amendments 

thereto), then this obligation shall be null and void; otherwise, it shall remain in full 

force and effect. Whenever the Contractor shall be, and declared by the Employer to 

be, in default under the Contract, the Employer having performed the Employer‟s 

obligations thereunder, the Surety may promptly remedy the default, or shall 

promptly: 

 

(1) complete the Contract in accordance with its terms and conditions; or 

 

(2) obtain a Bid or bids from qualified Bidders for submission to the 

Employer for completing the Contract in accordance with its terms and 

conditions, and upon determination by the Employer and the Surety of the 

lowest responsive Bidder, arrange for a Contract between such Bidder and 
Employer and make available as work progresses (even though there 

should be a default or a succession of defaults under the Contract or 

Contracts of completion arranged under this paragraph) sufficient funds to 

pay the cost of completion less the Balance of the Contract Price; but not 

exceeding, including other costs and damages for which the Surety may 

be liable hereunder, the amount set forth in the first paragraph hereof.  

The term “Balance of the Contract Price,” as used in this paragraph, shall 

                                                 
27

  This form of bond corresponds to the North American practice, and should not be interpreted in 

the context of a “bond,” as known in some other countries.  Other forms of bonds, such as those 
prepared by ICC, may be used, provided they are acceptable to the Employer. As with the 
conditional bank guarantee, the wording of some bonds may be such that a default has to be 
established by a third party to trigger action by the Surety. 

28
  An amount is to be inserted by the Surety, representing the percentage of the Contract Price 

specified in the Contract and denominated either in the currency(ies) of the Contract or in a freely 
convertible currency acceptable to the Employer. 
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mean the total amount payable by Employer to Contractor under the 

Contract, less the amount properly paid by Employer to Contractor; or 

 

(3) pay the Employer the amount required by Employer to complete the 

Contract in accordance with its terms and conditions up to a total not 

exceeding the amount of this Bond. 

 

The Surety shall not be liable for a greater sum than the specified penalty of this 

Bond. 

 

Any suit under this Bond must be instituted before the expiration of one year from 

the date of the issuing of the Taking-Over Certificate. 

 

No right of action shall accrue on this Bond to or for the use of any person or 

corporation other than the Employer named herein or the heirs, executors, 

administrators, successors, and assigns of the Employer. 

 

In testimony whereof, the Contractor has hereunto set his hand and affixed his seal, 

and the Surety has caused these presents to be sealed with his corporate seal duly 

attested by the signature of his legal representative, this   day of   20  . 

 

 

SIGNED ON   on behalf of   

 

 

By   in the capacity of   

 

 

In the presence of   

 

 

 

SIGNED ON   on behalf of   

 

 
By   in the capacity of   

 

 

In the presence of   
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Ek-11 

 

Bank Guarantee for Advance Payment 
 

 

________________________________ [Bank’s Name, and Address of Issuing 

Branch or Office] 

 

Beneficiary: ___________________ [Name and Address of Employer]   

 

Date: ________________ 

 

ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: _________________ 

 

We have been informed that  [name of Contractor] (hereinafter called "the 

Contractor") has entered into Contract No. [reference number of the contract] dated 

______ with you, for the execution of  [name of contract and brief description of 

Works] (hereinafter called "the Contract").  

 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, an 

advance payment in the sum [amount in figures] (          ) [amount in words]  is to be 

made against an advance payment guarantee. 

 

At the request of the Contractor, we  [name of Bank]  hereby irrevocably undertake 

to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of [amount in figures] 

([amount in words])
29

 upon receipt by us of your first demand in writing 

accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its 

obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for 

purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works.  

 

It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the 

advance payment referred to above must have been received by the Contractor on its 

account number ___________ at _________________ [name and address of Bank]. 

 

The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the 

amount of the advance payment repaid by the Contractor as indicated in copies of 

interim statements or payment certificates which shall be presented to us.  This 

guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment 

certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified 

for payment, or on the ___ day of _____, 2___,
30

 whichever is earlier.  

                                                 
29

  The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment and 
denominated either in the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in 
a freely convertible currency acceptable to the Employer. 

30
  Insert the expected expiration date of the Time for Completion.  The Employer should note that in 

the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to 
request an extension of this guarantee from the Guarantor.  Such request must be in writing and 
must be made prior to the expiration date established in the guarantee. In preparing this 
guarantee, the Employer might consider adding the following text to the form, at the end of the 
penultimate paragraph:  “The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a 
period not to exceed [six months][one year], in response to the Employer’s written request for such 
extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.” 
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Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us 

at this office on or before that date. 

 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC 

Publication No. 458. 

 

 

_____________________  

[signature(s)]  
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EK-C / DÜNYA BANKASI STANDART TEKLĠF 

DEĞERLENDĠRME FORMLARI 
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Ek-12 

Teklif Açılma Kontrol Listesi 

(Yüksek sesle okunan her teklif için doldurulacaktır.) 

 
Sözleşme 

Referansı:___________________________________________________________ 

 

Teklif Açılma 

Tarihi:__________________________Zaman:__________________________ 

 

Teklif Sahibi 

Sayısı:___________________________________________________________ 

 

 

(a) Teklifin dış zarfı damgalı mı?  

 

(b) Teklif formu tamamlanmış ve imzalanmış mı? 

 

(c) Teklifin sona erme tarihi: 

 

(d) İmza yetki belgesi (imza sirküleri) eklenmiş mi? 

 

(e) Teklif teminatının miktarı (gerekliyse):           _____________(para 

birimi belirtiniz) 

 

(f) Teslim edilmiş herhangi “yer değiştirme”, “geri çekme” veya 

“değişiklik” belirtiniz. 

 

(g) Yapılan herhangi alternatif teklifi belirtiniz: 

 

(h) Teklif edilen herhangi indirim veya değişikliği belirtiniz: 

 

(i) Ek yorumlar: 1 

 

(j) Teklif sahibinin veya temsilcisinin adı: 

 

(k) Toplam teklif fiyatı:_______________( para birimlerini ve miktar 

veya yüzdelerini listeleyiniz) 2 

 

 

 

 

 
 

 

Sorumlu personelin imzası:_____________________________ Tarih: ___________



 157 

Ek-13 

 

Teklif Fiyatı (Yüksek Sesle Okunarak) 

Teklif Sahibi Kimliği Yüksek Sesle Okunan Teklif Fiyatı(ları) 1 Değişiklik veya 

Yorumlar 2 

(f) 

İsim 

(a) 

Şehir 

(b) 

Ülke 

(c) 

Para Birimi(leri) 

(d) 

Miktar(lar) veya % 

(e) 

            

            

            

            

            

 Etc. 

           
1 Tek para birimi seçeneği için  (bakınız Ek I, para. 6( d)( ii)), ikinci para birimleri toplam teklif fiyatının yüzdesi olarak  (e) sütununda açıklanır.  

2 Teklif edilen indirimler, geri çekmeler ve alternatif tekliflerdeki herhangi değişikliği açıklayınız. Aynı zamanda, gerekli teklif teminatının veya diğer kritik kalemlerin 

yokluğunu not ediniz.Referans Ek I, para. 2 herein. 
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Ek-14 

 

Ön Ġnceleme 

Teklif Sahibi 

(a) 

Tasdik 

(b) 

Seçilebilirlik 

(c) 

Teklif Teminatı 

(d) 

Teklifin Tamlığı 

(e) 

Tatmin Edici Cevap 

Verirliği 

(f)  

Detaylı Tetkik için 

Kabul 

(g) 

              

              

              

              

              

 Etc.             

 
 
Not:Başlıkların açıklaması için, bakınız EkI, para. 5 . Ek sütunlar teknik koşullara cevap verebilirlik için gerekli olabilir.Bakınız  Ek IV‟deki örnek. 
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Ek-15 

Düzeltmeler ve KoĢulsuz Ġndirimler 

Teklif Sahibi 

(a) 

Yüksek Sesle Okunan Teklif 

Fiyatı(ları) Düzeltmeler 

Düzeltilmiş 

Teklif 

Fiyatı(ları) 

 

 

(f)=(c)+(d)-(e) 

Koşulsuz İndirimler 2 

 
Düzeltilmiş / 

İndirilmiş 

Teklif Fiyatı  

 

(i)=(f)-(h) 

Para 

Birimi(leri) 

(b) 

Miktar(lar) 

(c) 

Hesaplama  

Hataları 1 

(d) 

Geçici Toplam 

(e) 

Yüzde 

(g) 

Miktar (lar) 

(h) 

                  

                  

                  

                  

 Etc. 

                 
Note: Sadece ön tetkik için kabul edilen teklifler bu ve takip eden tablolarda dahil olmalıdır.Sütun a, b, ve c Tablo 4‟dendir.(sırasıyla sutün a, d, ve e). 

1 Sütun d‟deki düzeltmeler pozitif veya negatif olabilir.  

2 Eğer indirim yüzde olarak teklif edilmişse,  sütun h normal olarak, sutun f ve g‟deki miktarların çarpımıdır. Referans para. 6( c). Eğer indirim miktar olarak verilmişse, 

doğrudan h sütununa girilir.Bir fiyat artışı bir negatif indirimdir. 
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Ek-16 

Para Birimi Çevirme (Çoklu Para Birimi) 
Değerlendirme Para Birimini Belirtiniz:____________ 

 

Teklif Sahibi  

(a) 

Teklifin Para 

Birimi(leri) 

(b)  

Düzeltilmiş / İndirilmiş 

Teklif Fiyatı(ları) 

(c)   

Uygulanabilir Döviz 

Kuru(ları) 1  

(d) 

Değerlendirme Para Bİrimi  

Teklif Fiyatı (ları) 

(e)= (c) x (d) 

Toplam Teklif Fiyatı 2 

(f) 

           

            

            

            

            

 Etc. 

           
Note: Bu tablo SBDG ve SBDLW‟nin B seçeneği için kullanılır. Sutün a, b ve c Tablo 6 sütun  a, b and i‟den gelmektedir. 

1 Sütun d Tablo 7‟dendir. 2 Sütun f  her teklif sahibi için e sütunundaki teklif fiyatlarının toplamıdır. 
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Ek-17                                                          Para Birimi Çevirme (Tek Para Birimi ) 
Değerlendirme Para Birimini Belirtiniz:________________ 

 

 Teklif Para 

Birimi 

(a) 

Düzeltilmiş / İndirilmiş 

Teklif Fiyatı (belirtilen 

para biriminde)  

(b) 

Ödeme Kompozisyonu 1  Teklif Sahibi 

Tarafından 

Kullanılan 

Döviz Kuru 1 

 

(f) 

Ödeme Para 

Birimindeki 

Miktar 

 

(g)= (e)x (f)  

 

 Değerlendirm

e için Döviz 

Kuru 2 

 

 

(h) 

Değerlendirme Para 

Birimi  

Ödeme Para 

Birimi 

(c) 

Toplam 

Teklifin 

Yüzdesi 

(d) 

Değerlendirme 

Para 

Birimindeki 

Miktar  

(e)= (b) x (d) 

Teklif 

Fiyatı 

 

(i)= 

(g)x(h) 

Toplam 
3 
 

 

(j) 

                    

                    

                    

                    

 Etc.                   
Note: Bu tablı SBDSW ve  SBDLW‟nın A seçeneği için kullanılır. Sütun a ve b Tablo 6, sütun a ve i’dendir. 

1 Sütun c, d, ve f  SBDLW Teklif Ekinde ve SBDSW‟deki yüklenicinin teklifinde (formu) sağlanır. 

2 Sütun h Tablo 7‟dendir.  3 Sütun j her teklif sahibi için i sütunundaki tekliflerin toplamıdır. 
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Ek-18  

                                                                    Ekler, Düzeltmeler ve Fiyat Sapmaları 

Değerlendirme Para Birimini Belirtiniz:_______________ 

 

Teklif Sahibi 

(a) 

Düzeltilmiş / İndirilmiş 

Teklif Fiyatı 1 

(b) 

Ekler 2 

 

(c ) 

Düzeltmeler 2 

 

(d) 

Fiyat Sapmaları 2 

 

(e) 

Toplam Fiyat 

(f)= (b)+(c)+(d)+(e) 

            

            

            

            

            

 Etc. 

           
1 Sütun b ya Tablo 8, sütun  f veya Tablo 9, sütun j’dendir..  

2 Sütun c, d, veya e’deki her ekleme dipnotlu ve hesaplamalarla birlikte yeterli detayda açıklanmış olmalıdır. 

 Referans Ek 1, paras. 6( e), 6( f), and 6( g) 

 

 



 163 

Ek-19                                                                                  Yerel Öncelik 

Değerlendirme Para Birimini Belirtiniz:__________ 

 

Teklif Sahibi 

(a) 

Yerel Öncelik 

Grubu 1 

(b) 

Toplam Fiyat 2  

(c) 

Önceliğin 

Düşülmesi 3 

(d) 

Revize Edilmiş 

Toplam  

(e)=( c) -(d) 

Öncelik 4 

 

(f) 

Toplam 

Karşılaştırma Fiyatı  

(g)=(c )+(f) 

              

              

              

              

              
1 Sütun b  ,  teklif sahibi tarafından gösterilmiş, Borçlu tarafından doğrulanması söz konusu olan,  Group A (seçilebilir yerel teklif sahipleri) veya B‟den (diğerleri) 

bahsetmektedir.  

2 Sütun c  Tablo 10, sütun f’dendir. Eğer en düşük toplam fiyat Grup A‟daki teklif sahibinden ise,en düşük değerlendirilen teklif sahibidir ve  tablonun kalanını doldurmak 

gerekmez. 

3. Sütun d Tablo 10‟dan sütun d ve e‟deki maliyetlerin toplamıdır. Sütun d‟nin önemli bileşenlerini açıklamak için bir ek sağlanmalıdır.  Sütun d ve e Grup A teklif sahipleri 

için boş bırakılabilir. 

4 Sütun f  Grup A teklif sahipleri için sıfırdır.Grup B teklif sahipleri için, sütun  f  sütun e‟nin yüzde  7.5 „idir. 
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EK-D / ĠNCELENEN ÖRNEK PROJEYE AĠT DOKÜMANLAR 
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EK-20 MEER PROJESĠ PROJE BĠLGĠ DOKÜMANI 
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EK 21 MEER PROJESĠ PROJE DEĞERLEME DOKÜMANI ĠÇERĠĞĠ 
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EK 22 MEER PROJESĠ KAPSAMINDAKĠ ĠNġAAT ĠġLERĠ ĠÇĠN 

YAYINLANAN TEKLĠF DAVETĠ 
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EK-23 MEER PROJESĠ KAPSAMINDAKĠ ĠNġAAT ĠġLERĠ ĠÇĠN 

YAYINLANAN ĠHALE DOSYASININ TEKLĠF EKĠ BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 189 

 
 



 190 

 
 



 191 

 
 



 192 

 

 

 

 

 

 

 

EK-24 MEER PROJESĠ KAPSAMINDAKĠ HWIZ5 SÖZLEġME PAKETĠ 

ĠÇĠN FĠRMAYA GÖNDERĠLEN KABUL MEKTUBU 
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 195 

EK-25 MEER PROJESĠ KAPSAMINDAKĠ HWIZ5 SÖZLEġME PAKETĠ 

ĠÇĠN FĠRMA ĠLE ĠDARE ARASINDA ĠMZALANAN ANLAġMA FORMU 
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