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Sayın İlgili, 

 

 

Genel Sekreterliğimize ait Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. Birlik Han No:8 Karaköy – 

İstanbul adresinde mukim, Kadıköy vapur iskelesi ve Rıhtım Caddesine cephesi bulunan taşınmazın, 

bina girişi kemankeş sokağa açılmakta olup; 6 kat, teras katı, zemin giriş ve depo alanından oluşan 

boş durumdaki taşınmaz toplamı 1029 M2’den teşekkül bulunmaktadır. 

 

Genel Sekreterliğimize ait bahse konu taşınmazın “sosyal tesis-misafirhane” olarak 

değerlendirilmesi amacıyla;  Mühendislik ve mimari çalışımların yapılması, iç mimari düzenlemeleri 

ve dış cephe tamiratının gerçekleşmesi, gerekli görülmesi durumunda yapılacak bina güçlendirme 

çalışmaları da göz önüne alınarak keşif yapılması ile fizibilite raporunun hazırlanması ve ortaya 

çıkabilecek inşaat maliyet bütçesinin detaylı hesaplanması hizmetlerinin alımı gerçekleştirilecektir. 

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur. 

 

 

 

       Doğuş TOZANLI 

       Genel Sekreter V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili personel:  

Volkan KEKEVİ –Şube Müdürü 

0212 454 05 00 (1761) 

05323314999 

vkekevi@iib.org.tr 
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1. TARAFLAR 
 

a. İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna 
Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ’ nde (DTK) ikamet etmekte olup bu 
şartname içerisinde “İŞVEREN” olarak anılacaktır. 
 

b. Keşif Şirketi şartname içerisinde “İSTEKLİ ” olarak anılacaktır. 
 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU 
a. Bu şartname İŞVEREN’e ait Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Dış Kapı No:8 adresindeki 

taşınmazın “sosyal tesis-misafirhane” olarak değerlendirilmesi amacıyla; 

 Mühendislik ve mimari çalışımların yapılması, iç mimari düzenlemeleri ve dış cephe tamiratının 
gerçekleşmesi, gerekli görülmesi durumunda yapılacak bina güçlendirme çalışmaları da göz 
önüne alınarak keşif yapılması ile fizibilite raporunun hazırlanması ve ortaya çıkabilecek inşaat 
maliyet bütçesinin detaylı hesaplanması hizmetini kapsamaktadır. 

 
b. Hizmetin sağlanacağı bina, 147,00 m2 yüzölçümüne sahip olan 93 ada 22 parsel üzerinde inşa edilmiş 

olup, bodrum kat + zemin kat + asma kat + 6 normal kat + teras kat olmak üzere toplam 10 kattan 
oluşmaktadır. Projesine göre bodrum katta sığınak, kömürlük ve kalorifer dairesi; zemin katta 6 adet 
asma katlı dükkan; normal katlarda 1�er adet büro; teras katında makine dairesi, yemekhane ve açık 
teras alanı olmak üzere bina içerisinde toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Değerlemeye 
konu mülkler ana gayrimenkulün normal katlarında yer almaktadır. Teras alanının normal katların 
eklentisi olduğu proje üzerinde belirtilmiştir. Binanın normal katlarına erişim yapının zemin katından, 
Kemankeş Caddesi cephesinden sağlanmaktadır. Bina içerisinde asansör, yangın merdiveni 
bulunmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyası ile kaplanmıştır. Bina giriş kapısı demir doğramadır. 
Konu mülkler halihazırda 2015 yılından beri boş durumda olup, daha öncesinde otel olarak 
kullanıldıkları öğrenilmiştir. 

 Yapı Cinsi : Betonarme 

 Yapının Sınıf ve Grubu : 3 B 

 Ana Yapı Özellikleri : Asansör 

 Binanın Deprem Dayanıklılığı, Deprem Ön İncelemesi ve Gözlemsel Hasar Durumu : Hasarsız 
 

3. ALINACAK HİZMETİN KAPSAMI 
a. Keşif Hizmeti 

İŞVEREN’e ait işbu şartnamede belirtilen taşınmazın sosyal tesis – misafirhane olarak değerlendirilmesi 
hususunda gerekli değişikliklerin yapılması için yapılacak iş ve dış tamirat ve düzenlemeler ile ilgili 
uzman mimar ve mühendislerce …/…/… tarihinde gerçekleştirilecek olan keşif ve detaylı raporlama, 
bütçeleme hizmetini kapsar. 
 

b. Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmeti 
İşbu şartnamede belirtilen taşınmazın, sosyal tesis – misafirhane olarak değerlendirilmesi projesi için 
ekonomik, teknik ve hukuki açıdan etkinliğinin değerlendirildiği, projenin hayata geçirilip 
geçirilemeyeceğini belirten detaylı fizibilite raporu hazırlanmasını kapsar.  
 

c. Maliyet Bütçesi Hazırlanması ve Sunulması Hizmeti 
Taşınmazın sosyal tesis – misafirhane olarak kullanıma uygun bulunması durumunda, projeyi hayata 
geçirmek için yapılması gereken tüm harcamaların detaylı olarak ve kademe kademe gösterildiği 
maliyet raporunun hazırlanması ve İŞVEREN’e sunulması hizmetini kapsar. 
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4. GENEL HÜKÜMLER 
a. İstekliler iş bu şartnamedeki tüm maddeleri, gerekli açıklamaları ve teknik detayları içerecek şekilde 

ayrıntılı olarak cevaplandırmalı ve ilgili teknik dokümanları teklif dosyasında sunmalıdır. 
 

b. Teklif hazırlama aşamasında İstekli’ler hizmetin gerçekleştirileceği taşınmazı tanımak, hizmetin 
gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman ve uzman sayısının hesaplanması amacı ile keşif yapabilecekler. 
İhalenin üzerinde kalması durumunda keşif yapılmamasından veya keşif yapıldığı halde farkına 
varılmamasından kaynaklanan zorluklar ve problemler Yüklenici tarafından çözümlenecek, hiçbir 
şekilde ilave ücret talep edilmeyecektir. 
 

c. İstekliler; keşif yapılması ve raporların hazırlanıp sunulması için bir iş planı hazırlayacak ve İŞVEREN’ e 
sunacaktır. 
 

d. Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün alet ve cihazlar Yüklenici tarafından sağlanmalıdır. İstekli, 
işin devamı süresinde sistemin standartlara uygun olarak, birinci sınıf işçilikte zamanında yapılmasını 
sağlamak için gerekli teknik personeli istihdam etmelidir. 
 

e. İstekli, Personel görev tanım ve organizasyon şemasını İşverene bildirecektir. 
 

f. Yüklenici, işbu şartnamede yer alan hizmetler için alt yüklenici kullanamaz. 
 

g. İşbu hizmete ilişkin YÜKLENİCİ ile İDARE arasında yaşanabilecek uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına göre çözülecektir. Bu Şartnamenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek 
tüm uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 
 

7. PERSONEL 
a. İstekli, vereceği hizmet ile ilgili olarak her türlü ruhsat, müsaade, servis belgesi, çalışma karnesi vs. tüm 

belgeleri masrafı kendine ait olmak üzere alacaktır. 
 

b. İstekli, vereceği hizmet kapsamında görev alacak çalışanlarının tek İşvereni olacaktır. İSTEKLİ’nin 
hizmetin ifasına ilişkin olarak kendisinin görevlendireceği personeli ile İşveren arasında hiçbir surette 
İşçi-İşveren ilişkisi bulunmayacaktır. 
 

c. İstekli bu sözleşme gereğince çalıştıracağı işçiler hakkında halen yürürlükte olan ve ilerde çıkacak yasa 
ve uygulamalar ile 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu, 
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu ile tüm benzer yasa, yönetmelikler ve uygulamalarda yer alan 
kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi, işçilerin işçilik hak ve alacaklarını ödemeyi, her 
türlü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve koruyucu malzemeleri vermeyi, kendi üzerine düşen önlemlerin 
alınmasını sağlamayı ve kendi üzerine düşen gerekli tedbirlerin alınmaması veya kaçınılmazlık ilkesi 
gereği her hangi bir iş kazası meydana gelir ise kazalı işçinin, yakınlarının, üçüncü kişilerin SGK’ nın hak 
ve alacak taleplerinden tek başına kusuru oranında sorumlu olmayı zararı kusuru oranında karşılamayı 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

8. TEKLİF MEKTUBU 
a. İstekli tarafından KDV hariç fiyatlarla sunulacak teklif mektubunun, istenilen diğer evraklarla birlikte bir 

zarfın içerisine konularak ağzı kapalı ve imzalı olacak şekilde (kapalı zarf usulüyle) en geç 05//05/2020 
saat 17:00’ye kadar, Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 2. 
Kat Evrak Kayıt Birimi’ne elden veya kargo yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve 
saatten sonra teslim edilen teklifler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.  
 

b. İstekliler, aşağıdaki belgeleri tekliflerinde sunacaklardır.  
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 İstekliyi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetki belgesi, imza sirküleri, şirketin kuruluşuna ait 
Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti. 

 Fiyat Teklifi.  (Fiyat teklifi TL cinsinden KDV ve ÖİV hariç olarak verilecektir.) 

 İhalenin kazanılması halinde işe başlamak için ne kadar süreye ihtiyaç olduğu hususu teklif 
ekinde belirtilecektir. 

 Şartnamenin kabul edildiğine dair beyanlarını içeren İstekli’nin antetli kağıdına yazılmış ıslak 
kaşe, imzalı ve onaylı belge. 
 

c. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve 
kaşelenmiş olacaktır.  
 

d. Teklifinin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla Yedi (7) gün içinde Yüklenici 
çalışmaya başlayacaktır. Yüklenici gerekli mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu 
yapacak ve İşveren’i işbu şartnamede belirtlilen yazışma adresleri üzerinden bilgilendirecektir.  
 

9. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR 
a. Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar 

dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. 

 İşveren’ in Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeleri ile İşveren personeli, 

 İşveren’ den ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, 
ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle. 

 Bu fıkranın (1) ve (2) bentlerinde anılan kişilerin eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları. 

 Bu fıkranın (1) ve (2) ve (3) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler. 

 Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile 
sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen firmalar. 

 Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 
 

10. İHALEDEN VAZGEÇME 
a. İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. 
 
b. İstekliler, İŞVEREN’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İŞVEREN’den her ne 

nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt 
ederler. 
 

11. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ 
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 
bırakılacaktır; 

 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu 
olanlar. 

 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar. 

 İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm 
giyenler. 
 

12.  ÖDEME ŞARTLARI 
Yüklenici, söz konusu hizmetin yerine getirilmesinin ardından faturalarını hazırlayarak İŞVEREN’e teslim 
edecektir. İŞVEREN’in faturayı onaylamasını takiben en geç 20 gün içinde ödenecektir. Ödeme banka 
havalesi ile yapılacaktır. 
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13. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH 
a. Sözleşme 6 ay süreyle geçerli olacaktır. 
 
b. Yüklenici, başlama tarihinden itibaren … gün içerisinde keşif işlemini gerçekleştirecek ve ilk raporunu 

yazacaktır. İlk raporun İşveren’e sunulmasından itibaren 15 gün içerisinde fizibilite raporu ve maliyet 
bütçe raporu hazırlanacak ve İşveren’e sunulacaktır. Rapora ilişkin işveren tarafından revize talep 
edilmesi halinde istekli revize raporunu bedel talep etmeden hazırlayacaktır. 
 

c. İşveren, işbu şartname konusu hizmetin gerektiği gibi yapılmadığının ve/veya işbu şartnamede 
belirtilen sürelere uyulmadığının tespiti halinde başkaca bir uyarıya gerek olmaksızın sözleşmeyi 
feshedebilir. 
 

14. SİGORTA 
a. Hizmetin yapılacağı binada İstekli veya personelinin neden olduğu yangın, patlama, su ve diğer 

nedenlerden dolayı oluşacak her türlü zarar ve ziyan İstekli tarafından zamanında ve eksiksiz olarak 
tazmin edilecektir. 
 

15. GİZLİLİK 
a. Şartname kapsamında ve verilen hizmet süresince tarafların karşılıklı olarak her şekil ve biçimde temin 

edecekleri tüm teknik ve gizli bilgilerin ve dokümantasyonu, sahibinin sorumluluğundadır. Taraflar, 
diğer tarafın özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç olmak üzere anılan gizli bilgileri gizli 
tutacaklarını, muhafaza edeceklerini ve kısmen veya tamamen üçüncü şahıs veya kuruluşlara doğrudan 
veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacaklarını beyanla kabul ve taahhüt ederler. 
 

b. Tarafların birbirlerine sağladıkları bilgiler, alan tarafından gizli tutulacak ve hizmetin sağlanması 
amacıyla bu iş sürecince ve şartname kapsamında kullanılacak olup, bilgiyi veren tarafın önceden yazılı 
izni alınmaksızın başka bir amaç için kullanılamayacaktır. 
 

c. Taraflar, gizlilik hükümlerini ihlal etmeleri halinde ihale bedelinin %2 si oranında cezai şart ödemeyi 
kabul eder. 
 

16. VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR MASRAFLAR 
İmzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim ve harç taraflarca eşit olarak 
ödenecektir. 
 
 
İSTANBUL İHRCATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
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