
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Şanlıurfa Karaköprü Şehir Geçişi Balıkayağı Köprülü Kavşağı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İKN : 2022/1162436 

1-İdarenin 

a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP 

CADDESI 21100 YENİŞEHİR DİYARBAKIR 

MERKEZ/DİYARBAKIR 

c) Telefon ve faks numarası : 4122410200 - 4122410282 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 

internet sayfası 

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

 
2-İhale konusu yapım işinin 

a) Adı : Şanlıurfa Karaköprü Şehir Geçişi Balıkayağı Köprülü 

Kavşağı Yapım İşi 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 3095 Ton Betonarme İçin Her Çapta Nervürlü Çelik Temini, 

Nakli ve İşçiliği (Herşey Dahil) , 9360 metre Ø 120 cm 

Çapnda her boyda yerinde dökme kazık yapılması ( 

köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç ) ( C 30/37 Hazır beton 

harcı ile)(Herşey dahil) ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki 

Miktarlarda diğer imalatların yapılması 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şanlıurfa Karaköprü Şehir Geçişi 

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 390 (ÜçyüzDoksan) takvim günüdür. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

 
3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.12.2022 - 10:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 

İhaleler Başmühendisliği 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 



fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

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

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir. 

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

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma 

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 

inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 

yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 

belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 

80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler. 

 

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

ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE (11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG) yer 

alan "A.I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK YAPIM İŞLERİ"  Yapım İşleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İnşaat Mühendisliği 



 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. 
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; 
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı 
) + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
Teklif Fiyat Puanı:50 
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50 
 
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 ) 
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve 
azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan 
teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, 
bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem 
için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi 
bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba 
dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye 
vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için 
belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı 
unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi 
yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif 
cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur 
puanları hesaplanacaktır. 
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 
Asgari Or

an 

Azami Or

an 

Fiyat Dışı 

Unsur Puanı 

Ø 120 cm Çapnda her boyda yerinde dökme kazık yapılması ( köpr

üler ve heyelanlı bölgeler hariç ) ( C 30/37 Hazır beton harcı ile)(H

erşey dahil) 

12,821099

% 

20,032967

% 
7 

Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm Çapında her boyd

a yerinde dökme kazık yapılması ( C 30/37 Hazır beton harcı ile)(H

erşey dahil) 

6,688179% 
10,450279

% 
3 

Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (

C 16/20 Hazır Beton Harcı ile)(Herşey dahil) 
0,248511% 0,388299% 0,5 

Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda her Dozda Demirli Beton (C 

30/37 Hazır beton Harcı ile)(Herşey dahil) 
2,697508% 4,214856% 1,5 

Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 

Hazır Beton Harcı İle)(Herşey dahil) 
1,648666% 2,57604% 1 

Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kir

işlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 45/55 Hazır Beton Harcı ile

)(Herşey dahil) 

2,136091% 3,337642% 1 

Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması ( Toprakarm

e hariç) ( C30/37 hazır beton harcı ile) ( Her ebat ve kalınlıkta)(He

rşey dahil) 

1,384302% 2,162972% 1 

Katran Badana Yapılması (Herşey Dahil) 0,051043% 0,079755% 0,5 

Ocak Taşi ile İstifli Veya İstifsiz Taş Dolgu (Herşey Dahil) 0,32791% 0,512359% 0,5 

Köprülerde Polimer Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı Yapılması (

Herşey Dahil) 
0,210161% 0,328376% 0,5 



100 mm'lik PVC servis borusu temini ve döşenmesi (Herşey Dahil

) 
0,008766% 0,013697% 0,5 

Profilli Demirden Galvanizli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konul

ması (Herşey Dahil) 
1,727744% 2,699601% 1 

Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli)(Herşey Dahil) 0,082044% 0,128193% 0,5 

Betonarme İçin Her Çapta Nervürlü Çelik Temini, Nakli ve İşçiliği 

(Herşey Dahil) 

29,842119

% 

46,628311

% 
17 

Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini, Nakli ve İşçiliği (0,6 i

nç halat) (Tip 270K) (Herşey Dahil) 
1,524499% 2,38203% 1 

200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Herşey D

ahil) 
0,050695% 0,07921% 0,5 

Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahal

arda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Ocak veya Depo Malzemes

inden)(Herşey Dahil) 

0,148381% 0,231846% 0,5 

Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 cm Kalınlıkta

) (Herşey Dahil) 
0,664287% 1,037949% 0,5 

Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) (H

erşey Dahil) 
0,661862% 1,03416% 0,5 

Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretli kuvars-silis agregalı terrazo k

aro ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı 

Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma dire

nç sınıfı (4-I), 40 x 40 x 4 mm ölçüsünde, herşey dahil) 

0,204421% 0,319408% 0,5 

Prefabrik Drenaj Bacası, Menholü Yapılması ve Yerine Konulması 

(C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) (Herşey Dahil) 
0,256594% 0,400928% 0,5 

Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konul

ması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) (Herşey Dahil) 
0,060841% 0,095064% 0,5 

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 40 cm x 60 cm Temini Nak

li ve Montajı (Herşey Dahil) 
0,050888% 0,079512% 0,5 

Uygun granülometriye sahip elenmiş malzeme ile sanat yapıları te

mel tabanına beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası seri

lmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl d

olgu yapılması (Herşey Dahil) 

0,378193% 0,590927% 0,5 

Her çapta HDPE Koruge boru temini, nakli ve döşenmesi (SN 8, H

erşey Dahil) 
1,606461% 2,510095% 1 

Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda; Köp

rü veya her türlü sanat yapısı kazısı, yarma ve yan ariyet kazısı, dol

gu altlarındaki her cins zayıf ve oynak zeminlerin kazısı yapılması, 

nakli ve kullanılması (Herşey dahil) 

3,341701% 5,221408% 1,5 

Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kulla

nılması (Nakliye, Sulama ve Sıkıştırma Dahil) 
0,653532% 1,021143% 0,5 

Her cins ve klastaki zeminde reglaj 0,025691% 0,040142% 0,5 

Plent-Miks Temel, Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Taş il

e)(Herşey Dahil) 
4,147561% 6,480565% 2 

1 m² BSK Yapılması (Konkasörde Kırılmış ve Elenmiş Taş İle)(İd

are Malı Bitümle Herşey Dahil) ( 5 cm Sıkışmış Kalınlıkta Aşınma 

Tabakası (Modifiye Bitüm İle), 8 cm Sıkışmış Kalınlıkta Binder Ta

bakası, 10 cm Sıkışmış Kalınlıkta Bitümlü Temel Tabakası ) 

6,243518% 9,755497% 3 

Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Konkasörde Kırılmış ve 

Elenmiş Taş İle)(İdare Malı Bitümle)( Herşey Dahil) 
0,106732% 0,166769% 0,5 



 

 
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar 
çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
 
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı 
İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) 
olarak belirlenmiştir.] 

 


