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1) Đşin Veriliş Şekli 
 
Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ihalesi kısıtlı usül şeklinde yapılacaktır. Adaylıklar 
incelendikten sonra, seçilen adaylara, teklif sunabilmeleri için, başvuru dosyaları 
ulaştırılacaktır.   
 
 
2) Đşin Konusu 
 
Taksim’deki, Fransız Baskonsolosluğu ve Fransiz Kültür merkezine bulunan binasının 
düzenlemesi için Mimarlık ve Mühendislik işleridir.  
 
Đş programı Fransız Konsoloslugu’nun (Giriş,ofisler) ve  Fransız Enstitüsünün (Sınıf 
mekanları,ofisler,depolama) bazı bölümlerini kapsayan tümden renovasyonunu –tüm iş 
kalemleri dahil olarak- öngörmektedir. Bahse konu renovasyon işi , seçilebilecek farklı 
opsiyon cercevesinde 900 ila 1200 m2 arasında mekanı kapsamaktadır.Ornek olarak 
öncelikli olarak renovasyonu düşünülen sınıf mekanlari yaklaşık 400 m2 alanı 
kapsamaktadır. 
 
Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ; proje ve teknik dokümanların hazırlanması (eksiz, kesin 
proje, uygulama projeleri ile teknik şartnameler ve keşifler, yapim ihalesi degerlendirmesi) ile 
mesleki kontrolluk (onaylar, şantiye denetimi ve kabul işlemleri için danışmanlık) işlerini 
kapsamaktadır.   
 
 
3) Đşin Temel Niteliği ve Sözleşme Prosedürü 
 



Đhale tek bir müellif veya ortak müellif grubu ile yapılacaktır. Ortak müellif grubun vekili, 
grubun diğer mensupları ile sözleşme şartlarını yerine getirmek açısından, iş sahibi’ne karşı 
sorumlu olacaktır.  
Grup söz konusu olduğunda, ekip başı proje müellifi mimar olacaktır. Đnşaat Mühendislik 
bürosu kâti surette, ortak veya taşeron firması olarak, beyan edilecektir.  
 
 
Đhale, aşağıdaki meslek gruplarına açıktır: 
Türkiye’deki meslek odalarına kayıtlı mimarlara veya mimari ortaklıklara ; tüm mühendislik 
kalemlerini barındıran mühendislik bürolarına.  
 
4) Diller 
 
Sözleşme metni, tüm projeler ve teknik dokümanlar Fransızca olacaktır. Şantiye 
toplantılarının bir kısmı Fransızca yürütülecektir. Dolayısıyla, adaylar, personellerinin başında 
Fransızca konuşan-okuyan-yazan sorumluların varlığını taahhüt etmelidir. 
 
5) Gerçekleştirme yeri 
 
Đşin yapılacağı yer Istanbul’dur (Türkiye). 
 
6) Ön yeterlilik verilecek adayların sayısı 
 
Bu sayı altı ekibi aşamaz.  
 
7) Ön yeterlilik dosyalarının son kabul tarihi 
 
31 Mayıs 2012 saat 12’ye kadar 
 
8) Ön yeterlilik (adaylık) dosyalarının sunulacağı adres  
 
Đstanbul’daki Bölgesel Gayrimenkul Dairesi 
Fransız Sarayı 
Nuri Ziya Sokak No.10 
Beyoğlu – ĐSTANBUL 
 
Adaylıklara ait dosyaların çift zarflı olarak ya alındı bildirimli taahhütlü postayla ya da alındı 
karşılığı teslimatla yukarıdaki adrese ve M. Eugène SCHUMACHER’in  veya M. Yannick 
ROSSET’nin dikkatine gönderilmeleri gerekmektedir.  
Adaylık dosyaları üzerinde, adayın kimliğini belirtecek her türlü ibare hariç olmak üzere, 
aşağıdaki ibareler bulunmalıdır: 
Dıştaki zarfta: 
“Marché de Maîtrise d’œuvre pour la rénovation de ce rtains locaux de l’Institut 
français Istiklal Caddesi, Taksim, Istanbul – CAND ĐDATURE” 
 
Dosyayı muhafaza edecek içteki zarfta: 
“Ne pas ouvrir” (Açmayınız) 
 
9) Teklif yapması uygun görülecek ekiplerin seçim kriterleri 
 



Ekiplerin binaların parasismik iyileştirme çalışmaları konusundaki yetkinlikleri nitelikleri, 
referansları ve genel olanakları.  
 
Adayın veya grub mensuplarının tümünün yetkinlik ile kapasitelerini açıklayıcı belgeler  
 
Tüm adaylar aşağıdaki beyanatları ve yazılı belgeleri ya da bunlara eşdeğer doğrulayıcı 
unsurları vermelidir: 
 

- Grubun tüm üyeleri tarafından imzalanmış ve grubun oluşum şemasıyla 
vekilini/sözcüsünü belirten bir adaylık yazısı. 

- (Mimar için) ülkenin mimarlar odasına/birliğine kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
- Adayın, şirketinin sermayesi, cirosu (son üç yıla ait), teknik yetkinlikleri, personel ve 

mali olanakları hakkındaki beyanatı. 
- Adayın Türk veya Fransız vergileri ve sosyal güvenlik primleri konusunda kusurlu bir 

durumda bulunmadığını doğrulayan mali ve sosyal güvenlik belgeleri. 
- Adayın, Fransız veya Türk yasalarına ve yönetmeliklerine aykırı davranıştan dolayı bir 

herhangi bir kısıtlılığının olmayacağına dair şerefi üzerine taahhütte bulunması. 
- Đşin, Fransız veya Türk Çalışma Yasasına uygun olarak çalıştırılan ücretlilere 

yaptırılacağına dair adayın şerefi üzerine taahhütte bulunması. 
- Geçerliliği süren mesleki sigorta belgeleri. 

 
Đşin yapılması ve sürdürülmesi için adayların motivasyonlarını ve öngördükleri organizasyonu 
(girişimde bulunacakların sayısı ve nitelikleri, kullanılacak teknik olanaklar, girişim 
metotları,...) belirten bir sayfalık (21 x 29,7 formatında) bir not. Bu yazıda ayrıca adayın, 
ekibin içinde Fransızca bilen muhatapların bulundurulması isteğini nasıl karşılayacağı da 
belirtilmelidir.  
 
Teknik etüt büroları için meslek örgütleri tarafından verilecek kalifikasyon sertifikaları. 
 
Son 5 yılda yapılan veya yapılmakta olan benzer işleri, bu işlerin mal sahiplerinin kimliğini, 
işlerin yapılış tarihlerini, projenin maliyetini ve adayın gerçekleştirdiği iş tiplerini içeren 
açıklayıcı bir referans dosyası. Yukarıda sözü edilen referansların yanı sıra, bitirilmiş işlerin 
ve bunların iç düzenlerinin fotoğraflarını içeren bir dosya da sunulabilir. Aday mimarlar, 
isterlerse, sonucu belirtmek şartıyla (ödül, klasman...) kazanılmamış yarışmalarına ait 
referanslar da sunabilirler.  
 
Đnşaat mühendislik bürosu tarafından da son 5 yıldır benzer çalışmaları kapsayan bir referans 
dosyası sunulması gerekmektedir. 
 
 
10) Projenin ve mimarın seçimiyle ilgili kriterler 
 
Olası bir pazarlıktan sonra, maddi açıdan en uygun olan proje, katsayıları aşağıda belirlilen  
kriterler göz önünde bulundurulacaktır: 

- Teknik değer (%40) : yöntembilimsel temeli üzerinden karar verilecektir (müdahale 
yöntembilimi, ayrılan paranın projeye göre analizi, yerel çevrenin (mimarlık, teknik, 
yönetim ve yönetmeliğe uygunluğu açısından) göz önünde bulundurulması ve 
araştırma süresi) 

- Yükümlülüğün bedeli (%60) : teklif edilen ücret bazında karar verilecektir. 
 



 
Adaylık başvuru belgeleri, işin çalışma dili olan Fransızca olarak sunulmalıdır. Đnşaat 
ruhsatları için yapılacak istemler için gerekli teknik dokümanlar hem Fransızca hem Türkçe 
olmak üzere iki dilde hazırlanacaktır.  
 
Her türlü idari ve/veya teknik bilgi için  
M. Eugène SCHUMACHER, tel: 0212 393 38 57 
M. Yannick ROSSET’ye, tel: 0212 393 38 58 
başvurabilirsiniz. 
 
Bildirimin yayına gönderilme tarihi: 10 mayıs 2012 
   

 
 


