
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 
yılında yapacakları hizmetlerde görev yapacak işçi hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/463993 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Yetkileri 

Doğrultusunda, 2017 yılında yapacakları hizmetlerde görev 

yapacak 20 (yirmi) kişi, işçi hizmet alım işi  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne 

b) Tarihi ve saati : 13.12.2016 - 14:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun 
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 gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. 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 serbest muhasebeci, 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 iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 

edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
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 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 



İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 yılı 
içerisinde çalıştırılmak üzere işçi (personel) çalıştırılması hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/464556 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Belediye Başkanlığı, Emalak ve İstimlak Müdürlüğü 

Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde 

çalıştırılmak üzere 8(sekiz) kişi işçi çalıştırılması hizmet alım işi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne 

b) Tarihi ve saati : 14.12.2016 - 14:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun 
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 gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. 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 serbest muhasebeci, 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 iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 

edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
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 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 



PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMAM BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi işlem Birimi 2017 yılında çalıştırılmak üzere 
8 (sekiz) kişilik hizmet alımı işihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/465699 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi 

işlem Birimi Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 yılı 

içerisinde çalıştırılmak üzere 8(sekiz) kişi işçi çalıştırılması 

hizmet alım işi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi 

İşlem Birimi 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii 

Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 12.12.2016 - 11:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun 
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 gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. 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 serbest muhasebeci, 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 iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
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 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.  



 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 



PERSONEL VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMAM BİRİMİ 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü 2017 yılı içinde devlet memurları gözetimi altında asli ve süreklilik niteliği 
olmayan çeşitli iş ve işlemler için işçi çalıştırılması ve 1(bir) adet Binek araç kiralanması hizmet alım 
işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/465847 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mali Hizmetler Müdürlüğü 2017 yılı içinde devlet memurları 

gözetimi altında asli ve süreklilik niteliği olmayan çeşitli iş ve 

işlemler için 42(kırkiki) kişilik işçi çalıştırılması ve 1 adet Binek 

araç kiralanması hizmet alım işi  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne 

b) Tarihi ve saati : 12.12.2016 - 10:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  



4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun 
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 gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. 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 serbest muhasebeci, 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 iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 

edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

  *1(bir) adet Binek Hizmet Aracı (dizel yakıtlı) 

  *Taşıtlara ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ve “Motorlu Araç Trafik Belgesi”nin Asılları . 

  *İstekliye ait  olmayan taşıtlar için, bu taşıtların istekli tarafından işin süresince kiralandığını 



gösterir  noterde düzenlenen kira mukavelesinin aslı. Teklif Dosyada Bulunacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
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 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 



İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Müdürlüğe Bağlı Birimlerde çalıştırılmak 
Üzere 2017 yılı içerisinde 12(on iki) aylık İşçi Çalıştırılması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/476240 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü 

Bünyesindeki Birimlerin görev ve yetkileri doğrultusunda, 2017 

yılında görev yapacak 72 (Yetmiş iki) kişilik işçi hizmet alım işi.  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner işleri müdürlüğü 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne 

b) Tarihi ve saati : 15.12.2016 - 11:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun 
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 gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. 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 serbest muhasebeci, 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 iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 

edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  



 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 



EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE SU 

ABONELİĞİ SAYAÇ ENDEKSLERİNİ OKUMA,SAYAÇ AÇMA,KAPAMA HİZMETLERİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 35 (OTUZBEŞ) KİŞİLİK PERSONEL HİZMET ALIM İŞİ 

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 

Edirne Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Su Aboneliği Sayaç Endekslerini Okuma,Sayaç 

Açma,Kapama Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere 35 (otuzbeş) Kişilik Personel Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/481005 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek 

Hızmet Bınası No:1 22020 MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi  

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

 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Edirne Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Su 

Aboneliği Sayaç Endekslerini Okuma,Sayaç Açma,Kapama 

Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere 35 (otuzbeş) Kişilik Personel Hizmet 

Alım İşi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü  

c) Süresi  : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 

Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 08.12.2016 - 09:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun 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 gösterir banka 

referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.  

4.2.2. 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 

serbest muhasebeci, 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 iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 

son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri 

özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve 

giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek 

kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir.  

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal 

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi 

birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 

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

teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Yüklenici Sayaç Endeks okuma işleminde kullanılmak üzere (kendi malı veya kiralık) 20 (yirmi) adet El 

Bilgisayarın (mevcut sisteme uyumlu olacak şekilde) belgesini teklif dosyasında sunacaktır.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her Türlü Sayaç Okuma (elektrik, su, doğalgaz gb ) hizmet işleri benzer iş kabul edilir. 

 

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 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye Başkanlığı 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek 

Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur.  



 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir 

iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.  

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 

13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

 



 
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE 5 (BEŞ) KİŞİLİK HİZMET ALIM İŞİ 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 5 (beş) Kişilik Hizmet 
Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/482995 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 
Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 
Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi  

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Edirne Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalıştırılmak Üzere 5 (beş) Kişilik Hizmet Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü  

c) Süresi  : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 14.12.2016 - 09:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun belge,  



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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 
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 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 
Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, 
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.  

 
 



YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı, Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2017 yılı içinde Cenaze yakınlarına ve Başkanlık 
Makamının takdir edeceği Sosyal ve Kültürel Organizasyonlara verilmek üzere Yemek (pilav, İrmik Helvası 
ve ayran) Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/487197 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 

Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / EDİRNE 22020 

Babademirtaş Mah. EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000(Yüzbin) öğün Yemek (*Pilav 170 gr ± 180 gr arası, *İrmik 

Helvası 120± 130 gr arası; * Ayran )  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı, Veteriner İşleri Müdürlüğü 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 

Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 14.12.2016 - 11:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge,  
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından verilmiş Toplu Üretim Yerlerine ilişkin Gıda Üretim İzin 
Belgesi veya Üretim Yapabileceklerine dair verilmiş İşletme Kayıt Belgesi Sunacaklardır. İlgili Firmanın 
İşletme Adresi Edirne Mücavir Saha Sınırları Dahilinde olması gerekmektedir. 

 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimdeki 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 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  



4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun belge,  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Yüklenicinin İhale konusu İstenilen Yemeği, en az 1500(binbeşyüz) kapasiteyi Üretebilmesi için gerekli 

Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanların Kendi Malı veya Kiralık olduğunu belirten belgeleri ve kapasite 

raporunu teklif zarf içerisinde sunmak zorundadır.   

• Yüklenicinin kendi malı veya kiralık olacak şekilde Yemek dağıtımı sırasında kullanılan en az 2(iki) adet 

kapalı kasa yemek dağıtımında kullanılan araçlar mevzuatına uygun araçların belgelerini teklif zarf 

içerisinde sunmak zorundadırlar. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü Yemek Üretimi Veya Dağıtım Veya Yemek Servis Hizmet İşi benzer iş olarak kabul edilir 

 
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 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 
Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - 
Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 

 



 

BĠLGĠSAYAR VE YAZICI SATIN ALINACAKTIR 
EDĠRNE BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMAM BĠRĠMĠ 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gelir ve Muhasabe servisine bilgisayar ve yazıcı 
alınması mal alım işialımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/490365 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDĠRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDĠRNE MERKEZ/EDĠRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 
2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Bilgisayar ve yazıcı alınması mal alım işi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gelir ve 

Muhasabe servisi 

c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde teslim 

edilecektir 

 
3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi No:1 Edirne 

Merkez 

b) Tarihi ve saati : 07.12.2016 - 14:00 

 
4. Ġhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 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 imza 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 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 



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

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Babademirtaş 
Mahallesi Tekkekapı Caddesi No:1 Edirne Merkez adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi No:1 Edirne 
Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. .  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  



BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü' ne idari hizmet binası yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/591338 

1-İdarenin 

a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 

22020 SARAÇHANE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347 

c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Prefabrik Bina 2 Katlı (Zemin kat+1.Kat) olmak üzere 

toplam alan 504,68 m2 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediyesi Saraçhane Mevkii Şantiye Sahası içi. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mah. Tekke Kapı Cad. Fen İşleri Müdürlüğü 

22100 Saraçhane Mevkii Merkez/EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 13.01.2017 - 09:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları 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 
sânatkar 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 İmza 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.  
4.1.5İhale 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 serbest muhasebeci, 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: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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.  

4.4.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: 

B/III, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

Mimar veya İnşaat Mühendisi 

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 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Babademirtaş 
Mah. Tekke Kapı Cad. Fen İşleri Müdürlüğü 22100 Saraçhane Mevkii Merkez/EDİRNE adresinden 
satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babademirtaş Mah. Tekke Kapı Cad. Fen İşleri Müdürlüğü 
22100 Saraçhane Mevkii Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

           

           

           Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık teklif (Arttırma) usulü ile satılacaktır. 

      

 

İLİ 

 

İLÇESİ 

 

MAH./MEVKİİ 

 

PAFTA 

 

CİLT / 

SAYFA NO 

 

ADA 

 

PARSEL 

 

CİNSİ 

 

MİKTARI 

(m 2) 

 

HİSSE 

ORANI 

 

K.D.V. HARİÇ 

TAHMİNİ SATIŞ 

BEDELİ 

 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

EDİRNE MERKEZ GÖL 

MAHALLESİ 

113 8/782 2812 1 ARSA 1.522.89 m2 TAM 
1.750.000,00 TL 52.500,00 TL 

       

    Tahmini Satış Bedeli K.D.V. Hariç 1.750.000,00 TL olup, Geçici Teminatı 52.500,00 TL’dir. 

  

     İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; 

 

    a-  Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti. 

    b- Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf odalarından alacakları ”Oda sicil kayıt sureti belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli) 

    c-  İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname. 

    d- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.    

    e-  İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı vizeli) 

    f-  İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı. 

    g- Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi’nden temin edilebilir. 

               

      Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı 

şartnamenin ekidir. K.D.V.’ye İlişkin açıklama şartnamenin 5. Maddesinde belirtilmektedir. 

 

      2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       

 

       İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.15’de, 03-05-10 Mayıs 2016 tarihlerinde saat 

14.15’da Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. 

 









İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki Kırkpınar iç büfe, 18-24 Temmuz 2016 tarihli 655. “Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.   

 

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; 

                 a-)  Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.  

                 b-)Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli)  

                 c-)İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.  

                d-)Ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

                e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.  

                f-) Belediyemize borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi. (2016 Haziran ayı içeresinde alınmış belge) 

 Şartname hergün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.  

 İhale günü kira bedelleri peşin ödenecektir.  

 2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

     İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 22.07.2016 Cuma günü aşağıda belirtilen saatte Belediye 

Encümenine başvurmaları ilan olunur.   

NO  İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KULLANMA AMACI  NO’SU TAHMİNİ KİRA BEDELİ  
 

GEÇİCİ TEMİNATI İHALE GÜN VE SAATİ  

1 Edirne  Merkez  Sarayiçi İç Büfe  
 

Adalı Halil Tribünü Altı  
 

10.000,00 TL  300,00 TL 22.07.2016 Cuma 

Saat 12.00 

 



Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 

Ġlan Süresi : 7 

   

Yasal Kapsam :  

Ġlan Süresi Ġçin YaklaĢık Maliyet :  

Ortak Alım : Hayır 

 

EDĠRNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR BĠRĠMĠNDE 
DEFĠN HĠZMETLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE KADIN VE ERKEK KEFEN TAKIMI MAL ALIM 

ĠġĠ 

EDĠRNE BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMAM BĠRĠMĠ 
 
Edirne Belediye BaĢkanlığı Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Mezarlıklar Biriminde Defin 
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kadın Ve Erkek Kefen Takımı Mal Alım ĠĢi alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/313648 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi 
Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet 
Bınası No:1 22020 - MERKEZ / EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 
MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) 

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

 
2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem 1) Kadın kefen takımı 500 takım 2) Erkek Kefen takımı 500 takım  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi 

c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde istenilen ürünler ilgili 



müdürlüğe teslim edilecektir 

 
3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi 
Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet 
Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 31.08.2016 - 14:00 

 
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 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 imza 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 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman: 

Yükleniciler verecekleri kadın ve erkek kefen takımı numunesini komisyona sunacaklardır. 

 

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 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 

BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi BabademirtaĢ Mahallesi Tekkekapı 

Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 

kullanarak indirmeleri zorunludur.  



 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi BabademirtaĢ Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası 

No:1 22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.  

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beĢ) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
 

 

Edirne Merkez; Sarayiçi mevkiinde bulunan Eğlence alanı (Lunapark) “655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” nedeniyle Eğlence alanı 

(Lunapark) olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 49.50. maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ( 01.07.2016 - 31.07.2016 tarihleri 

arasında ) 1 (bir) ay süre ile kiraya verilecektir.  

 
Tahmini kira bedeli 22.000,00 TL olup,  Geçici teminatı 660,00 TL dir. 

 

İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler; 

 

     a-) Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti. 

     b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri  (2016 yılı vizeli) 

     c-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.  

     d-) Faaliyet Belgesi. 

     e-) Belediyemize borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi. (2016 Haziran ayı içeresinde alınmış belge) 

     f-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı onaylı) 

     g-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.    

     h-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı. 

 
           2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

           Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. 

 

           İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 30.06.2016 Perşembe günü saat 14:00’da, 01.07.2016 Cuma günü saat 

16:00’da ve 12.07.2016 Salı günü saat 16:00’da  tarihinde  Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.    

 

      

 
 



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
 

 

Edirne Merkez; Sarayiçi mevkiinde bulunan Eğlence alanı (Lunapark) “655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” nedeniyle Eğlence alanı 

(Lunapark) olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ( 01.07.2016 - 31.07.2016 tarihleri 

arasında ) 1 (bir) ay süre ile kiraya verilecektir.  

 
Tahmini kira bedeli 22.000,00 TL olup,  Geçici teminatı 660,00 TL dir. 

 

İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler; 

 

     a-) Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti. 

     b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri  (2016 yılı vizeli) 

     c-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.  

     d-) Faaliyet Belgesi. 

     e-) Belediyemize borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi. (2016 Haziran ayı içeresinde alınmış belge) 

     f-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı onaylı) 

     g-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.    

     h-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı. 

 
           2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

           Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. 

 

           İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 28.06.2016 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümenine başvurmaları ilan 

olunur.    

 

      

 

 



                                                                                                                                                   

 

 
 

İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 

          Belediyemize ait Edirne Merkez Ada:2454, Parsel:2 sayılı taşınmazın güneyindeki, ekli imar 

plan örneğinde belirtilen alan, otopark olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı yasanın 45. maddesine 

göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. 

 

         Aylık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 1.800,00 TL olup,  Geçici teminatı 1.944,00 TL dir. 

İhaleye katılacak talipliler ihale öncesi geçici teminatın haricinde 10.000,00 TL ek teminat 

yatıracaktır.  

 

 

İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler; 

 

      a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti. 

      b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve 

imza sirküleri  (2016 yılı vizeli) 

     c-)Taliplinin sosyal alanda faaliyet gösteren dernek olması halinde;  dernek tüzüğünün onaylı 

fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge. 

     d-)İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekâletname.  

     e-)Taliplinin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı vizeli) 

     f-)İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı 

beyan. 

     g-)Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi’nden temin edilebilir. 

 

           2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

 

           Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Biriminde görülebilir. 

 

           İsteklilerin Geçici Teminat ve ek teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 

08/11/2016 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki Kırkpınar iç büfe, 18-24 Temmuz 2016 tarihli 655. “Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.   

 

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; 

                 a-)  Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.  

                 b-)Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli)  

                 c-)İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.  

                d-)Ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

                e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.  

                f-) Belediyemize borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi. (2016 Haziran ayı içeresinde alınmış belge) 

 Şartname hergün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.  

 İhale günü kira bedelleri peşin ödenecektir.  

 2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

     İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 21.07.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte Belediye 

Encümenine başvurmaları ilan olunur.   

NO  İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KULLANMA AMACI  NO’SU TAHMİNİ KİRA BEDELİ  
 

GEÇİCİ TEMİNATI İHALE GÜN VE SAATİ  

1 Edirne  Merkez  Sarayiçi İç Büfe  
 

Adalı Halil Tribünü Altı  
 

10.000,00 TL  300,00 TL 21.07.2016 Perşembe 

Saat 14.00 

 



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki işyerleri 18-24 Temmuz 2016 tarihli 655. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.   

 

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; 

               a-)  Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.  

               b-)Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli)  

               c-)İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.  

               d-)Ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

               e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.  

               f-) Belediyemize borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi. (2016 Haziran ayı içeresinde alınmış belge) 

                  Şartname hergün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.  

                  İhale günü kira bedelleri peşin ödenecektir.  

 2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

     İsteklilerin 14-07-2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.   

S.NO  İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KULLANMA AMACI  NO’SU TAHMİNİ KİRA BEDELİ  

 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

İHALE GÜN VE SAATİ  

1 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 1 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:00 

2 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 2 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:01 
3 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 3 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:02 
4 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 4 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:03 
5 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 5 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:04 
6 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 6 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:05 
7 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 7 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:06 
8 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 8 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:07 



9 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 9 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:08 
10 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 10 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:09 
11 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 11 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:10 
12 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 12 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:11 
13 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 13 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:12 
14 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 14 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:13 
15 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 15 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:14 
16 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 16 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:15 
17 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 17 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:16 
18 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 18 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:17 
19 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 19 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:18 
20 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 20 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:19 
21 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 21 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:20 
22 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 22 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:21 
23 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 23 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:22 
24 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 24 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:23 
25 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 25 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:24 
26 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 26 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:25 
27 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 27 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:26 
28 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 28 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:27 
29 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 29 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:28 
30 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 30 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:29 
31 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 31 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:30 
32 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 32 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:31 
33 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 33 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:32 
34 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 34 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:33 
35 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 35 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:34 
36 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 36 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:35 
37 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 37 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:36 
38 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 38 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:37 
39 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 39 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:38 
40 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 40 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:39 
41 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 41 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:40 
42 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 42 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:41 
43 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 43 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:42 
44 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 44 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:43 
45 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 45 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:44 
46 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 46 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:45 
47 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 47 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:46 
48 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 48 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:47 
49 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 49 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:48 
50 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Sarayiçi Giriş Yolu Stand 50 140,00 TL - 14.07.2016 Perşembe Saat 14:49 



 



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 

 Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki işyerleri 18-24 Temmuz 2016 tarihli 655. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.   

 

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; 

                 a-)  Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.  

                 b-)Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli)  

                 c-)İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.  

                d-)Ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

                e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.  

                f-) Belediyemize borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi. (2016 Haziran ayı içeresinde alınmış belge) 

 Şartname hergün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.  

 İhale günü kira bedelleri peşin ödenecektir.  

 2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

     İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 12.07.2016 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye 

Encümenine başvurmaları ilan olunur.   

 

 

 



 

S.NO  İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KULLANMA AMACI  NO’SU TAHMİNİ KİRA 

BEDELİ  
 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 
İHALE GÜN VE SAATİ  

1 Edirne  Merkez  Sarayiçi İç Büfe  
 

Adalı Halil Tribünü Altı  
 

10.000,00 TL  300,00 TL 12.07.2016 Salı Saat 14.00 

2 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Festival Alanı Dışı Büfe  - 
 

20.000,00 TL 600,00 TL 12.07.2016 Salı Saat 14.02 

3 Edirne  Merkez  Sarayiçi Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf)  
1 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.04 

4 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
2 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.06 

5 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
3 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.08 

6 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
4 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.10 

7 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
5 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.12 

8 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
6 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.14 

9 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
7 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.16 

10 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
8 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.18 

11 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
9 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.20 

12 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Teşhir /Tanıtım Stantı  

(Kanuni Köprüsü Girişi Sağ Taraf) 
10 3.000,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.22 

13 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
1 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.24 

14 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
2 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.26 

15 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
3 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.28 

16 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
4 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.30 



17 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
5 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.32 

18 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
6 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.34 

19 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
7 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.36 

20 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
8 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.38 

21 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
9 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.40 

22 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
10 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.42 

23 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
11 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.44 

24 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
12 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.46 

25 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
13 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.48 

26 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
14 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.50 

27 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
15 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.52 

28 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
16 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.54 

29 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
17 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.56 

30 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
18 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 14.58 

31 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
19 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.00 

32 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
20 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.02 

33 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
21 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.04 

34 
 

Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
22 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.06 

35 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
23 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.08 

36 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
24 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.10 



37 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
25 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.12 

38 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
26 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.14 

39 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
27 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.16 

40 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
28 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.18 

41 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
29 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.20 

42 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
30 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.22 

43 Edirne  Merkez  Sarayiçi  Bekçi Kulübesi Arkası  

(Yiyecek – Satış Stantı) 
31 300,00 TL - 12.07.2016 Salı Saat 15.24 

 


