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Madde 1-) MülkiYeti Belediyemize ait tapunun; Mersin İli, Tarsus İlçesi, şehitishak Mahallesi
618 Ada l parsel yanrnda bulunan Kavaklı Mahallesi 2413 Sokak No:6 adresindeki .( Yaşam Boyu
SPor Merkezi" vasrflı taşrnmaz 24l0l120|8 tarihinde yapılacak kira ihalesi ile kiraya verilecektir.

Madde 2,)KiraYa verilecek taşınmazın niteliği, muh.ıınmen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih
ve saati aşağıdadır.

SIRA
No Mahalle Adres Ada Parsel l uru Muhammen

Bedel (TL)

Geçici
Teminat

(TL)
ihaıe
Tarihi

Ihale
Saati

1 Şehitishak Kavaklı Mah.
2413 Sk. No:6

618
1

Parsel
Yanı

Yaşam
Boyu Spor
Merkezi

8.400,00 252,00 24.01.2018 1l:00

Madde 3-) İhale 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gtın ve saatte Tozkoparan Zahit Mah.
Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Enctimen Salonunda, Enciimen
huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır.

Madde 4-) Taşınmaz malın kullanım stiresi
başladıktan itibaren 10 (on) yıldır.

tefriş malzemeleri alrnıp, tesis işletilmeye

. Madde 5-) GeÇici Teminat, tahmin edilen yıllık müaınmen bedelin Yo 3' ij olup 252,00
1İtlytızelliiki) TL dir.

Madde 6-) İhaleye girecek yiikleniciler geçici teminatlarıru;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir yöneticiliği

veznesine ihalenin YaPılacağı giin ve saat 09:30' dan önce yatrrmasr ," ,"^ed"n alınacak makbuzu
teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmekiedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen
bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2z. maddesine uygun olarak diizenlenmiş
iki Yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdiırlükten teyitli 

"e 
sÜpb_-sİZ olacaktır.

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

ihalenin üdesinde kaldığının kendisine tebliğinden itibaren 15 gtin içerisİnde 
-kira 

sözleşmesi
YaPılırken diğer Yıllara ait kira bedellerini ise ilk yıla ait kira bedelinİyatırdığı tarih son ödeme tarihi
olacak Şekilde Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir yönJiciliği ,ne ödeyecektir.
Vadesinde ödenmeYen kira bedelleini 2|l07ll953 tarihli ,. Olg: sayılı iıınme alacaklannrn tahsil
usulü hakkında kanunun 5l. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. ( 7
Ağustos l994 tarih ve220|4 sayrlı resmi gazetede yayımlanan ytınetmelikle değiştiriımiştiİ;

b) İkinci ve müteakip yıllar kira bİdeli, Bakanlık tarafından açıklanan-yÖr,id.., heğerlendirme
oranrnda artınlacaktır.

Madde 9) İhaleye katılabilmek için;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgih ilmtihaberi,
c) Nüfus Ctizdanr Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı,
e) Şartname bedel makbuzu aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdtirlüğü Gelir yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak,

ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısİ,
g) İhaleye katılan isteklinin noterden yılı İçinde alınan imza sirküsü,
h) İstekli adına ihaleye vekAleten katılİnıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin

noterden Yılı iÇinde alınmıŞ vekdletnamesi ile vekAleten katılanın yılı içinde alınmış noter tasdik|iİmza
sirküsü,

ı)Tiizel kiŞilerde ise yukarıdaki şartlardan ayn olarak idare merkezinin bulunduğu yer
mükemesinden veYa siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benz-eri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ti.izel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile



tiizel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tiizel kiŞiliği temsile

yetkili oİduklarını gösterir noterden yılı içinde alınmış vekiletnırme ve noter tasdİklİ İmza sİrküsü,

j) Kooperatit]sirıit, Demek veya Vakıf ise taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir Genel Kurul

rararı'iıe teklifte bulunacak kişinin veya kişilerin noterden onaylı yetki belgelerini ve noterden ihale

yıh içerisinde alman imza sirkülerini,- 
kl O.t"t girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

ı! riraıaİacat yerle ilgiti şartnamenin 28. Maddesinde belirlenen ve kiracı tarafindan alrnacak

tefriş ve spoı malzemelerinin teminini teminat altına almak için; Emanet hesaba alınarak bu

şu.t,İu..ni" 31. Maddesinde belirlenen aşamaya gelince iADE ED|LMEK ÜZERE 200.000,00

(ikiyüzbin) TL,'1. 
Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdilrlüğü, Gelir Yöneticiliği
veznesine,yatırarakahnacakmakbuzudışzarfakoymalangerekmektedir.

2. Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse, Hazine ve dış ticaret müsteŞarhğınca

belirlenen bankalann vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. Maddesine

uygun olarak di.Denlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya genel

.tıdti.ıtıkt"n teyitt süREsız olacak Banka teminat mektubunu, dış zarfa koymalan

gerekmektedir.
m) 24/0|İ2018 Tarihinde yapılacak ihale için, istenilen bütiin belgeler ile birlikte Teklif

Mektupİarını en geç 24l0|l20l8 Çarşamba giinü saat 09:30' a kadar, Tarsus BelediYesi Emlak ve

istimlak Müdı.irltıgtı-rira, Tahsis ve satlş yöneticiliği ,ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 10-) 
-Lıaleye 

katılabilmek için; 2886 sayıh Devlet İhale Kanunu Hakkındaki Yönetmelikle

belirtilen nitelikİere haiz olmak, anıları Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçİmde teklifte bulunmak

ve geçici teminatı yatırmak şarttır." 
Madde 11-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye

giremez.
Madde 12-) Müammen bedele KDV DAHİL DEĞiLDİR. Tahakkuk eden KDV.peşin olarak

tahsil ;ilir. ihaleyi alan yiiklenici ihale sözleşmesini imzalarken ihale bedeli iizerinden İhale Damga

Vergisini, ihale Karar Pulunu ve Sözleşme Damga Vergisini peşin olarak yatıracaktır. 
_ _- Madde 13-) Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 200,00 TL olup Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir

yöneticiliği ,ezİesine yatınlaıak Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdiirlüğiinden alınacaktır.

şartname 
-iicretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdtirlüğii Kira, Tahsis ve Satış yöneticiliğinde

incelenebilir.

ılan olunur.

Belediye Başkanı


