
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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I- GENEL ŞARTLAR
MADDE 1_ Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir,

MADDE 2_ TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya verilecek taşınmazın niteliği. muhammen bedeli, geçici teminatı. ihale tarih ve saati aŞağıdadır'

ı,luhammen
Bedel (TL)

ffi[AT MAHALLEsiADANA
BULVARI NO: 5/lA

KlZlLMURAl,
56]/ l ]

MADDE 3- İHALE cÜNÜ- SAATİ VE YERİ
Taşınmaza aİrkira ihalesi 2 \ncimaddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte TozkoParan Zahit

Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan BelediYe Encümen Salonunda, Encümen

huzurunda yapılacaktır.
MADDE ı- İHaı-p LISULU
ihale. 2886 sayılı Devlet ihaüe Kanunu'nun

MADDE 5- KiRA SÜRESİ
Taşınmazın kira süresi 1O(On) yıldır,

MADDE 6_MSHAMMEN KIRA BEDELi vE GEçiçİ rEvıİNar
T,aşınmazın tahmin edilen Muhammen kira bedeİi ,. geçici teminat miktarı 2 inci maddede

beliııilmiştir. Muhammen bedele KDV DAHİL nOĞİl-nİn,
İhalel,e girecek istekliler geçici teminatlarını: .ı ı ü_.ı_J_.ı_ı..:x;: ı.ı^ıi_ wA_otiniliı
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesıne

ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30, dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu teklif mektubu ile

birlikte dİş 2arfa koymaları gerekmektedir,

b) Banka teminat iıektubu olarak verilecekse. Hazine ve Dış Ticaret MüsteŞarlığınca belirlenen

bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,nu, ?7 ,:9,{,:ine uygun olarak düzenlenmiş iki

yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRES|Z Banka teminat mektubunu' dıŞ

zarf'a koymaları gerekmektedir,
MADDE 7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
ihalei,e katılabilmek içiu 2886 sayılı Devlet.lhale Kanunu'nda beliıtilen niteliklere haiz olmak, anılan

kanunda açıklanan uiçi*o. t"ı.ıirt. bulunmak ve geçici tenıinatı yatırmak şarttır,

İhaleye katılabilmek için;
7.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgih ilmühaberi.
c) Nüfııs Cüzdaııı Fotokopisi,
d) Geçici leminat makbuzu aslı vey,a banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,

e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, Para cezasl, Emlak, ÇTV vs,

borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısl,-gl 
ituı.yJtatılan isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,

h) istekli adına ihaleye vekAleten katıİınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kiŞinin;

- Noterden yılı içinde alınmış vekiletnanıesi,

- Noterden yılı içinde alınmış imza sirküsü,

ı) İstekliniıı ilgili Meslek odası veya Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir ihale yılı

içinde alırımış kayıt belgesi.''"'-'- 
ı) isteı<ıinİn kenJisine ait en az 5(Beş) yıllık işletııiecilik deneYimi olacaktır,

7 .2, T iizel kişilerde;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) Tüzel Kişiliğin adres beyanı,

c1 ıtireı riİiiic'i temsil eden kişi ve,,-a kişilerin Nüfus Cüzdanı FotokoPisi.

d) Geçici Tenıinat makblızu urı', ,.,r-u banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı.

e) Şaılname bedel ınakbuzunuır aslı,

35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır,



fl Tüzel Kişiliğin, Tarsus Beled,iyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira' Para cezasl'

u*,"o.§T;ir',"-ş 
ij},ttil'S]T.*HffTjİ,t"fÖ','"ffil',];"" ayrı oıarak. idare merkezinin bulunduğu yer

nrahkemesiııden veya siciline kayıtlı uuüundugu Ticaret * s"".vi odasından veya benzeri bir makamdan

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınnıış,riJi-r"v,i belgesi 119;!i,tiŞilikadına 
ihaleYe katılacak veYa teklifte

bulunacak. kişi veya kişilerin tüzel kişiliei'iir"riı.jetkili olduklarını gösterir noteilikçe tasdik edilmiş imza

sirkülerini veya vekaletname, ı<enoisine vEya oıtakıarından ;iil. a\I e; aZ 5(BeŞ) Yıllık iŞletmeÇilik deneYimi

olacaktır,
h) Kamu tüzel kişilerinin ise, (a), (b), (c), (d),.(e). (0 bentleri$: P:llnilen Şartlardan all olarak' tüzel

kişilik adına i*,ı.yJ ı.ui,iu.uı. u.yu ,.iiiii*'lrırn).ur ı.işli.ri" tı,zel kişiliği temsile Yetkili olduğunu belirtir

belge.
7.3- Kooperatit Birlik, Dernek veya Vakıf i:,,, .

a) Yetkili organlarındu, uı,n_,ş,,"i",_""al kiralama yetkisini gösterir belge,

n) Vetl<ili kıIınan kişinin veya kişilerin

U.l - İl<ametgih ilmühaberi,

b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b.3- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü,

;} 
"}1İ 

[:'*İİ*'İ'.T), urı, vel,a banka teyit yazısı iıe birıikte banka teminat mektubunun aslı,

il Tffi};,ir:"J,i,to#,1:t'.,'rr, vlkfı1 Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir

yöneticiliğine kira, para cezası, Emıak, ii'V ",, 
i9,ıy bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

g) isteklinin,kooperatif veya uİrıiı. olması halinde.-i'l^gilİ Üerıek odası veYa Ticaret ve SanaYi odasına

kayıtıı 
r**;.-şrlt*;*:ilİT}1[,f,fyj|İ:lİ.:'İ;,no.n 

birine ait en az 5(Beş) yıııık işıetmecilik

deırey in-ıi olacaktır,
7.4_ o(ak girişim olnıası halinde yukarıda istenilen evraklarla birlikte noter tasdikli ortak giriŞim

beYanname'}u 
inuı. ile ilgili şartname bedeli, 200,00(ikiyüz) TL glu.p,P:d.j Tarsus BelediYesi Mali Hizmetler

Müdürlüğü Gelir yöneticiliği ,.rn.rİn. yatrnıaraı.. E;İJ ve Istimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve SatıŞ

yöneticiliğinden alınacaktır. §u,tnu.. tıcretsiz olarak e*ı"t ve istimlak Mtıdtırltıgtı Kira' SatıŞ ve Tahsis

yoneticilig]",9İffilo',Toİlln,ro. 
yapılacak ihale için, istenilen bütün beıgeler ile birlikte Teklif MektuPlarını

en geç 17l|0lz0l8 çarşamba günü riui oq,ıo' a kadar. Tu.ru. BelediYesi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira'

Tahsis ve Satış vtın.ti.iııgi 
,ııJ teslim etmeleri gerekmektedir.

ilan olunur.
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