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4734 Sayılı Kamu İhale  
Kanunu Gereği Yapılan; 
Açık İhale, Belli İstekliler, 
Pazarlık Usulü İle Yapılan 
İhale İşlemleri 
 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesi gereği; İhaleye katılımda 
yeterlilik kuralları aşağıda belirtilmiştir. 

1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri. 

2- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
3- 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- Standart Forma uygun teklif mektubu 
5- Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların 
Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 
makbuzlar. 

6- Şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 
düzenlenen yeterlik belgeleri, 

7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli 
imza beyannamesi. 

8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan 
standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

9- Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici 
kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü 
işlerin listesi.  

10- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait 

 
 
4734 sayılı kanunun 
13.maddesi gereği; açık 
ihalelerde EKAP(Elektronik 
Kamu Alımları Platformu) ihale 
tarihinden en az 7-40 gün 
önce ilan süresi 
İhale sonucunun bütün 
isteklilere EKAP üzerinden 
bildiriminden itibaren; 21. 
Maddenin (b) ve (c) bentlerine 
göre yapılan ihalelerde beş 
gün, diğer hallerde ise on gün. 
Sözleşmeye davetin EKAP 
üzerinden bildiriminden 
itibaren 10 gün;  
 
 
 
Ayrıca; ihalelere yönelik 
itirazlar sonucunda ihalelere 
yönelik başvurular hakkındaki 
yönetmelik gereği süreler 
belirtilmiştir. 
 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir veya 
noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 

11- İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgi 
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. 
belgeler. 

12- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) 
yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının 
tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağa ait 
olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak 
zorundadır.  

13- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler; Bankalardan temin edilecek belgeler, Yılsonu 
Bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu 
belgelere eşdeğer belgeler, Toplam ciroyu gösteren Gelir Tabloları,  

14- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler; İş Deneyim Belgesi. 

15- Makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler ve kapasite 
raporu. 

16- Kalite ve standartta ilişkin belgeler. 
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4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesi(Doğrudan 
Temin)  
Kapsamında yapılan alımlar. 
 

İhtiyacın belirtildiği belgeler. 
Teknik – İdari Şartname, 
Piyasa Fiyat Araştırması 
Onay Belgesi 

 
 

7 ile 30 Gün 
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2886 Sayılı Yasa Kapsamında Satış ve Kira 
İşlemleri  
 

        
 
 
Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak Nüfus Kayıt Örneği 
Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, 
Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi  
Noter tasdikli imza sirküleri, 
Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz, 
Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, Kira, vb.) Edremit Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,  
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine 
göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler 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 ile tüzel kişilik adına ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe 
tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri, 
Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli 
imza beyannamesi, vermeleri şarttır. 
 

İhale komisyonları tarafından 

alınan ihale kararları ita 

amirlerince, karar tarihinden 

itibaren en geç 15 (on beş) iş 

günü içinde onaylanır veya 

iptal edilir. İta amirlerince 

karar iptal edilirse, ihale 

hükümsüz sayılır.  

İta amirlerince onaylanan ihale 

kararları onaylandığı günden 

itibaren en geç 5(beş) iş günü 

içinde, istekliye veya vekiline 

imzası alınmak suretiyle 

bildirilir veya iadeli taahhütlü 

mektupla tebligat adresine 

postalanır. 08.09.1983 tarih, 

2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 31. veya 76. 

Maddelerine göre onaylanan 

ihale kararlarının yukarıda 

açıklanan şekilde tebliğinden 

itibaren 15 (on beş) gün içinde 

kesin teminatı yatırmak, 

ihaleyle ilgili istekliye ait 

vergi, resim, harç ve diğer 

giderleri ödemek zorundadır. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı 

takdirde protesto çekmeye ve 

hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve 

geçici teminat hazineye irat 

kaydedilir. Kesin Teminat ve 

Vergilerin yatırılmasının 

ardından sözleşme yapılmasına 

müteakip mahallinde tanzim 

edilecek tutanakla yer teslimi 

yapılır. Kira müddeti, 

mahallinde yapılan yer teslimi 

tarihinde başlar. 

 



4 Aylık Hakediş Şirketin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden aldığı yazı  
Çalışan işçilerin bordroları v.b. 

15 Gün 
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Araç Talebi  
(Cenaze Hizmetleri, Spor Kulüpleri, Okullar, Sosyal 
Etkinlikler, Engelliler,… ) 

Dilekçe. 
TC Kimlik Numarası, İletişim Adresi ve irtibat telefonu,  
Cenaze işlemleri için ölüm raporu. 

 
1 Gün 

    Not: İşlemlerin başka kurumlara bağlı olması halinde, hizmet tamamlanma sürelerine ilgili kurumun işlem süresi ilave edilecektir. 

    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması 
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İkinci Müracat Yeri EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İsim Nezir AMCALAR İsim Tayfun GERKUŞ 

Unvan Destek Hizmetleri Müdür V. Unvan Başkan Yardımcısı 

Adres Edremit Belediye Binası 2. Kat Adres Edremit Belediye Binası Zemin Kat 

Tel 0266 374 44 44 / 1210 Tel 0266 374 44 44 / 1102 

E-Posta destekhizmetleri@edremit.bel.tr E-Posta ozelkalem@edremit.bel.tr 

 


