
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ir,^q.N

Madde 1_) Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Mersin İli, Taısus İlçesi, Yeni Mahalle'de

kayıtlı ffiö;a ,l-,j y*oıçiimi.ınde, omer Nazmi Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kesim

noktasında bulunan atş"-r"ttin Mahallesi ömer Nazmi Caddesi No: l/A adresinde bulunan imar

uygulama planında park alanına isabet eden taşınmaza ona/rı projeye göre 51,00 m2 ,lik krsmrna

Kafeterya, çocuk oyun alanları, ptrk, tuvalet ile otopark inşaat yapım şartlı kira ihalesi YaPılacaktır,

Madde 2) inşaat yupr- şçtlı kira ihalesi yapılaCak tuşrrr--- niteligi, muhammen bedeli,

geçici teminatr, ihale tarih ve saati aşağıdadır,

A§emsettin
Mh. Ömer

Nazmi Cd. No:
|lA

Madde 3_) ihale 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden giın ve saatte TozkoPaıan Zahit Matı,

Kasım Gülek guıv; Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Enciimen Salonunda Enctimen

huzurunda zsgo s;vlı, 
-tı.;İ., 

İhJe Kanununun 35/a maddesine göre KaPalı Teklif Usulü ile

yapılacaktır. l.!. . f_.:_ _^^1-^-^1^-: ^l._.a f ,

Madde 4-) Taşınmaz malın kullanım siiresi inşaat bitip, tefriş malzemeleri alınıP, tesis

işletilmeye başladıktan itibaren 10 (on) yıldır,
Madde 5_) Geçici Teminaİ, İuİ-i" edilen yıllık muhammen bedelin Vo 3' ii oluP 180,00

(Yüzseksen) TL dir.
Maİo" o_) İhaleye girecek yiikleniciler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatuacak olanlar geĞOİye Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir Yöneticiliği

veznesine ihalenin yapılacağı giin ve saat 09:30, dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu

teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir.

b) Banka teminat mei«ubu olarak verilİcekse, Hazine ve Dış Ticaret MüsteŞarlığınca belirlenen

bankalaıın vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi§._lüg"l olarak diizenlenmiŞ

iki yetkili tarafindan onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRESİZ olacaktır.

Madde 7-) Kesin teminat İhale bedelinin % 6 'sı'dır,
Madde 8_) a) yılhk iizerinden hesaplanan işyerinin kira bedeli, ilk. yıl iÇin Ytiklenicinin,

ihalenin üdesinde uıaığnın kendisine tebliğinden itibaren 15 gi.in içerisinde İnŞaat YaPım Şartlı kira

sözleşmesi yapılırken diğer yıllara ait kira beaellerini ise ilk yıla ait kira bedelini Yatırdığı tarih son

ödeme tarihi olacat şeÜıae Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir Yöneticiliği 'ne

ödeyecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerini 2ll07ll953 tarihli ve 6183 saYılı amme

aıacakıarının tahsil usulü hakkında kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zaİnml

uygulanır. ( 7 Ağustos 1994 tarih ve 220|4 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelİkle

değiştirilmiştir.)
b) İkinci ve müteakip yıllar kira bedeli, Bakanlık tarafından açıklanan yeniden değerlendirme

oranında artırılacaktır.
Madde 9-) İhaleye katılabilmek için;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgdh ilmiihaberi,
c) Nüfus Ci.izdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı,
e) Şartname bedel makbuzu aslr,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir Yönetİcİliğine kira, para cezasr, Emlak,

ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsı,
g) İhaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,



h)istekliadınaihaleyevekAleten.katıhTyorjs:;istekliadınatekliftebulunacakkişinin
noterden yılı içinde alınmış ,Jkaı"tnu."ri ile vekaleten katılanın yılı içinde ahnmlş noter tasdikJi imza

sirküsü,
ı)Tiizel kişilerde ise yüarıdaki ş"tt,_d*_."y" . 

olarak idare merkezinin bulunduğu yer

mükemesinden veya sicilinJ ı.u!rtı, u"i*arğu Tiiaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir

makamdan ihalenin yapıldığii-i;;" ;i;ii,tir"ı ırişiıigın sicile kayth 9ıou_Et11 
dair belge ile

tiizel kişilik adına ihaleye *ii;.i-;;;" ieklifie bulunacak] Hşi ,eya kişilerin ti2el kişiliği temsile

yetkili olduklarınr gösterir ."i"J* *r:vı, yetki belgelerini ve noterden ihale yılı içinde alınmış imza

sirkülerini,
j)Kooperatif,Birlik,DemekveyaVakıfiseinşaatyapımşartlıtaşınmazmalkiralamayetkisini

pösterir Genel ru-ı r-a., iı" İ"nit" bulunacak tlşinİn veya kişilerin noterden onaYlı Yetki

;;Ü"İ;;; ;" 
".terden 

ihale yı|ı içerisinde alınan imza sirkülerini,
--^'- 

l.İ on"t girişim olmasİ halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
,

l) Onaylı p-j"v" gO." ruİ"t",ya, çocuk o1un alanları, park, tuvalet ile otopark yapımrnı ve

tefriş malzemele.inin t"-inlnii";il;;" ım4< için; Emanei hesaba alınarak bu şartnamenin 36,

maddesinde belirlenen aşam;;";;it;;;iADE ioiı-vEr uzpRE 200.000,00 1iı<iynztınl rr''
1. Nakit 

"ı*.k ;;;";"k-oıuı* n"ı.aıy" Mali Hizınetler Müdiiİlüğii, Gelir yöneticiliği

vemesine, yu]tır*ut a,nu,ut makbuzu dış zarfa koymalan gerekmektedir,

2. Banka r"_io"iü"ı.tobu olarak verileiekse, Hazine ve dış ticaret müsteşarlığnca

belirlenen uaJıarın vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 27. Maddesine

,rvgrn oı_J' atı,"nıermif, iq yetkili urafından onaylanmış şube veya genel

mtıdiiırltıktenlevı* Ç^iü'nıiiZ Ba.ıka teminat mektubrınu, dış zarfa koymalan

gerekmekıedir.
m,1 2410|120|8 r_i*na" yapılacak ihale için, 

^istenilen 
bütiin belgeler ile birlikte Teklif

Mekluplannı en geç z4n|El],i 'ç"li"-u" cü"9_.*; 09:30, a kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve

istimlak Müdiiırlüğü Kira, rahsis ve satış voneticiıigi ,ne teslim etmeleri gerekmektedir,
-*;;;;lo_-l ına"v" t"trıutiı-"t için; iıso sayılı Devlet ihale.. Kanunu Hakkındaki

Yönetmelikte belirtilen nitelik]ere haiz olmak, anıları Kanun ve Yönetmelikte aÇıklanan biÇimde

teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatrmak şarttır,

Madde 1l_) 2886 Sayü 

';;i"i 
iı,uı" kun**u. 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye

giremez.
Madde 12_) Muhammen bedele KDV ıAırİı, DEĞiLDiR. Tahakkuk eden KDV.peşin olarak

tahsil edilir. İhaleyi alan y"ki;t"t ih"ı" sözleşmesini imzalarken ihale bedeli iizerinden ihale Damga

v-g;i, İnale rlar puı"nu ve Sözleşme Damga Vergisini peşin olarak yatıracaktır. 
_'rrr"ja" 

13_) Bu ihale ii" ıgiıl şrtou-e bedlıi, zoo,oo rı, olup Mali Hizmetler Müdiiırlüğiı Gelir
yöneticiliği vezrıesine vu,-ı-"ut iarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdiirlüğiinden alınacaktr,

§unnu." 
"tı"r"tsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tüsis ve Satış yöneticiliğinde

incelenebilir.

ilan olrrnur.


