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İSTANBUL,AA

Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk
Bürümcekçi, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın Para Politikası

Kurulu (PPK) toplantısında sıkı duruşun
korunacağı mesajının tekrarlanmasını
olumlu ancak mevcut dengeleri değiştir-
meyecek bir gelişme olarak okuduklarını
ifade etti. TCMB’nin mart ayı PPK toplan-
tısında faiz oranlarını değiştirmeme kara-
rının ardından değerlendirmelerde bulu-
nan Bürümcekçi, toplantıda bir hafta va-
deli repo ihale faiz oranını yüzde 10’da,
marjinal fonlama oranını yüzde 12’de, açık
piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapı-
cısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanı-
nan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde
11,5’te ve borçlanma faiz oranını yüzde
8’de korunduğunu anımsattı. Bürümcek-
çi, para politikası duruşuna ilişkin mesaj
cümlesinin para politikasındaki sıkı duru-
şun süreceğine işaret ettiğini belirterek,
kurulun temel ekonomik büyüklüklere iliş-
kin değerlendirmelerinde ufak değişiklik-
ler bulunduğuna dikkati çekti.Kurulun, sı-
kı para politikası duruşunun, alınan mak-
roihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden ser-
maye akımlarının etkisiyle, kredi büyüme
hızlarının yavaşlamaya devam ettiğini
belirttiğini aktaran Bürümcekçi, şunları
kaydetti:“Kurul, bu doğrultuda 2014 yı-
lı ilk çeyreğine dair açıklanan verilerin özel
kesim yurt içi nihai talebinin ivme kaybı-
na işaret ettiğini belirtmektedir. Buna
karşılık, yurt dışı talepteki toparlanmanın
da etkisiyle net ihracatın büyümeye olum-
lu katkı yapması beklenirken, bu durumun
iç talep zayıflığını kısmen telafi edebile-
ceği mesajı verilmektedir. Ayrıca, 2014 yı-
lında cari işlemler açığında belirgin bir iyi-
leşme gözleneceği de belirtilmektedir.
Öte yandan, enflasyona ilişkin olarak Ku-

rul, baz etkisinin de katkısıyla hazirana ka-
dar enflasyondaki yükselişin devam ede-
bileceğini ve bu süreçte enflasyon beklen-
tileri ve fiyatlama davranışlarının yakın-
dan izleneceğini vurgulamıştır.”Bürüm-
cekçi, şubat toplantısı sonrasında likidite
ayarlamasının gecelik faizleri yükselttiği-
ni ancak Türk Lirası’nı (TL) güçlenme eği-
limine sokmada yeterli olmadığını vurgu-
ladı. PPK’da sıkı duruşun korunacağı me-
sajının tekrarlanmasını olumlu ancak
mevcut dengeleri değiştirmeyecek bir
gelişme olarak okuduklarını kaydeden Bü-
rümcekçi, şunları aktardı:“TL’nin seyri açı-
sından günlük döviz satım ihalelerine
nisan ayındaki PPK’ya kadar hangi miktar-

larla devam edileceği de önemli olacaktır.
Ocak’ta 100 milyon, Şubat-Mart dönemin-
de ise 50 milyon dolar düzenli günlük iha-
lelerle satılmıştı. Ayrıca, TCMB’nin bir sü-
redir tüm fonlamayı bir haftalık repo ile
karşılamayarak sınırlı boyutta olsa da
bankaları PY imkanından borçlanmaya
zorlaması sayesinde BIST interbank repo
faizleri ve kısa vadeli swap faizleri yüzde
12 seviyesine yakın oluşmaktadır. TCMB
geçerli olan likidite koşullarında önü-
müzdeki günlerde sıkılaştırıcı yönde de-
ğişikliğe giderse (örneğin fonlamanın
haftalık repodan karşılanan kısmının da-
ha da azaltılması gibi) bu da TL açısından
pozitif bir gelişme olacaktır.”

‘Merkez Bankası sıkı duruşunu sürdürecek’
Para Politikası Kurulu kararlarını değerlendiren Burgan Yatırım Başekonomisti Bürümcekçi, “PPK’da sıkı duruşun korunacağı mesajının tekrarlanmasını

olumlu ancak mevcut dengeleri değiştirmeyecek bir gelişme olarak okuyoruz” dedi.

HHSSBBCC Portföy Yönetimi Stratejisti Ali Çakıroğlu da TCM-
B’nin piyasa beklentilerine paralel olan bugünkü faiz
kararının, sıkı para politikası duruşunun gelecek dönem-
de de devam edeceğine işaret ettiğini belirterek, ka-
rarın günlük likidite yönetiminin temel para politika-
sı enstrümanı olmaya devam edeceğini gösterdiğini
kaydetti.Çakıroğlu, enflasyon ve TL’deki gelişmelerin
bankanın politika fonksiyonunun temel belirleyicileri

olacağı yönündeki düşüncelerini dile getirerek, “TL’de-
ki değer kayıplarının devam etmesi durumunda TCM-
B’nin öncelikli olarak haftalik repo ihaleleriyle sağladı-
ğı fonlamayı kısıp, bankacılık sistemine gecelik borç ver-
me penceresinden kaynak sağlayabileceğini hatırlatı-
yoruz. Piyasalar açısından bakıldığında ise bugünkü
faiz kararının önemli bir etki yaratmayacağı kanaatin-
deyiz” değerlendirmelerini yaptı.

HHaallkk Yatırım Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı
ise TCMB’nin önden yüklemeli faiz artırımları-
nı ölçülü artışlara göre daha etkin bulduğu
düşünülecek olursa, “bekle-gör” eğiliminin
ani ve kalıcı şoklar olmadığı sürece sürdürül-
mesini beklediklerini belirtti.

Tokalı, faiz kararıyla birlikte yayımlanan
notta da küçük ifade değişiklikleri dışında ge-

nel görüş ve öngörülerin korunduğunu akta-
rarak, “Para politikasının önümüzdeki dönem
seyrinde, enflasyon görünümündeki risklerin
ne yönde seyredeceği, politik risklerin finan-
sal ve ekonomik dengelere etkisi, küresel para
politikalarının iç dengeler üzerindeki kalıcı
yansımaları belirleyici olacak” ifadelerini kul-
landı.

Çakıroğlu: Günlük likidite yönetimi, temel para politikası
enstrümanı olmaya devam edecek

Tokalı: ‘Bekle-gör’ eğilimi sürecek 

Yapı Kredi Yatırım en Yenilikçi
Aracı Kurumu seçildi

Yapı Kredi Yatırım, Global Banking and Finance Review tarafından hisse senedi ve türev
ürünleri alanında 2014 yılının en iyi ve en yenilikçi aracı kurumu seçildi.

Türkiye’nin en büyük
aracı kurumlarından
Yapı Kredi Yatırım’ın

türev ve hisse senedi piyasa-
larındaki başarısı ile yeni-
likçi yaklaşımı dünyanın en
önemli finans portalların-
dan Global Banking and Fi-
nance Review tarafından da
teyit edildi. Yapı Kredi Yatı-
rım, dünyanın önde gelen
ekonomi portallarından Glo-
bal Banking and Finance Re-
view tarafından hisse senedi
ve türev ürünleri alanında
2014 yılının en iyi ve en ye-
nilikçi aracı kurumu seçildi.
Yapı Kredi Yatırım, 200’den
fazla ülkede iş ve finans piya-
saları ile ilgili bağımsız yayın
yapan Global Banking and
Finance Review’dan 2014
yılında Türkiye’den dört ödül
birden alan tek aracı kurum
oldu.Global Banking and Fi-
nance Review, her yıl banka-
cılık, yatırım bankacılığı, tü-
rev piyasalar, forex piyasası,
sigorta, varlık yönetimi gibi
birçok dalda dünyanın en
iyi firmalarını değerlendiri-
yor. İşte bu değerlendirme
kapsamında Yapı Kredi Yatı-

rım, 2014 yılı için Türki-
ye’nin En iyi Türev Ürünler
Aracı Kurumu, En iyi Hisse
Senetleri Aracı Kurumu, En
Yenilikçi Aracı Kurum ve En
Yenilikçi Hisse Senetleri Ara-
cı Kurumu ödüllerine layık
görüldü.

Yapı Kredi Yatırım olarak
sergiledikleri ve ödüle layık
görülen yenilikçi yaklaşımla-
rının temelinde teknolojik
gelişmeleri yakından takip
etmenin yattığını ifade eden
Yapı Kredi Yatırım Genel

Müdürü Gülsevin Yılmaz,
şunları söyledi: “Aldığımız
En iyi Türev Ürünler Aracı
Kurumu, En iyi Hisse Senet-
leri Aracı Kurumu, En Yeni-
likçi Aracı Kurum ve En Ye-
nilikçi Hisse Senetleri Aracı
Kurumu ödülleri başarıları-
mızın birer ispatı niteliğinde.
12 yatırım merkezi ve Yapı
Kredi’nin geniş şube ağın-
daki acentelerimizle müşte-
rilerimize geniş bir coğrafi
yelpazede hizmet veren Ya-
pı Kredi Yatırım olarak yatı-
rım sürecinde en önem ver-
diğimiz araştırma desteği-
ni, tüm yatırımcılarımızın
en etkin biçimde faydalana-
bileceği şekilde yürütüyo-
ruz. 

Günlük yorumları, teknik
analizleri, pozisyon önerile-
rini, www.tradebox.com.tr
adresimizde yayınladığımız
veri akışları ve piyasa yo-
rum videolarını bu hizmetle-
rimizin arasında sayabiliriz.
Sadece kurumların değil, bi-
reysel müşterilerimizin de
isteklerini karşılayacak, müş-
teri merkezli bir anlayışla
hareket ettiğimizi de söyleye-

biliriz. Ayrıca TradeBox veya
FxBox yatırımcılarımızın da
işlem gerçekleştirmek ve da-
nışmanlık hizmetlerimizden
portföy büyüklüğü fark et-
meksizin ücretsiz faydala-
nabildiğini belirtmek iste-
riz. Tüm bunların yanında
Yapı Kredi’nin ilklerine geç-
tiğimiz günlerde Yapı Kredi
Yatırım olarak bir yenisini
daha eklediğimizi hatırlat-
mak isterim. 

Yapı Kredi Yatırım artık,
hisse senedi emirlerinin da-
ha hızlı ve kesintisiz olarak
borsaya aktarılmasını, teyit-
lerin de daha hızlı bir şekil-
de alınmasını sağlayan FixA-
PI’ye tüm kanallarıyla geçen
ilk aracı kurum ünvanını da
taşıyor. Bu uygulamamız ile
dünya standartlarında hiz-
met vermeye devam ediyor
ve sektöre örnek olduğumu-
zu düşünüyoruz. Yenilikçi
bankacılık anlayışımızla ya-
tırımcılarımızın her zaman
yanında olmaya ve başarıla-
rımızı teyit eden saygın kuru-
luşlardan ödüller kazanma-
ya devam edeceğiz.” 

((İİssttaannbbuull..aaaa))

Bursa TSO’da
Bor paneli 
düzenlendi
BBuurrssaa  Ticaret ve Sanayi Oda-
sında bor konulu panel dü-
zenlendi.Panelde konuşan
Bursa TSO Meclis Başkanı
Remzi Topuk, bor ile ilgili or-
tak aklı harekete geçirmek
adına önemli çalışmalara im-
za attıklarını kaydetti.  Dünya-
daki toplam rezervin yüzde
70íinden fazlasına sahip olan
Türkiye’nin bordan daha faz-
la katma değer sağlaması ge-
rektiğini belirten Topuk, “BT-
SO bünyesinde bulunan 51
komitemiz, aylık gerçekleştir-
dikleri toplantılarda projeler
üretiyor ve karar alıyor. Bu-
gün de 22. komitemiz önder-
liğinde ‘Haydi Bor’un Pazarı
Geçmeden’ panelimizde bir
aradayız” dedi. ((aaaa))

İstanbul İli Üsküdar ilçesi, istanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen 32 Derslik Ticaret Meslek Lisesi Yapım işi (Özel
Tip, Zem=5,00 kg/cm2, Bohçalamalı, Doğalgazlı) yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İİhhaallee  KKaayyııtt  NNuummaarraassıı ::  22001144//3311  883333
1-idarenin 
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 FATİH/

İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124557890 - 2124557894
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen 32 Derslik Ticaret Meslek 

Lisesi Yapım İşi (Özel Tip, Zem=5,00 kg/cm2, Bohçalamalı, Doğalgazlı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Üsküdar ilçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak

işe başlanacaktır.
ç) işin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul il Özel idaresi, 1 No.lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan 

Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.04.2014- 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4,1. ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar 
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ihale 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) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) ilgili 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 malı 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.
ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki 
önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile
üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, 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) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını
gösteren faturalar.
isteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının
veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterler-
den 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.
ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar 
bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik
şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son
altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları 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 %
75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:
isteklinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon 
Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen TS-EN-lSO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Belgesine (Sertifikasına) ve TS-EN-İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmaları zorunludur.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen
belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu 
belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen bel-
gelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir, ihale tar-
ihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan
belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde 
geçerli olması yeterlidir.
4.4.8u 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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakıfbank ist.il Özel idaresi 
Bürosuna veya Vakıfbank Mercan Şb. nezdindeki TR 970001500158 007293592902 nolu hesaba yatırılacak 
bedel karşılığında alınacak makbuz ile İst. ii Özel idaresi, İmar Yat.ve İnş.Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü, ihale
Takip Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar istanbul İl Özel idaresi, İmar Yatırım ve inşaat Daire Başkanlığı, İhale Takip 
Bürosu Hırka-i Şerif Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091- Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihal’e yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
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İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ, İSTANBUL TİCARET ODASI 
ŞEHİT RAGIP ALİ BİLGEN 32 DERSLİK TİCARET MESLEK LİSESİ YAPIM

İŞİ (ÖZEL TİP, ZEM=5,00 KG/CM2, BOHÇALAMALI,
DOĞALGAZLI) İSTANBUL ÖZEL İDARESİ İMAR YATIRIM VE İNŞAAT

DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
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