
TARSUS BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
iıaN

I- GENEL ŞARTLAR
MADDE l- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazİha|e İle kiraya verİlecektir.

MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya verilecek taşınmazın niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati

aşağıdadır.

llluhammen
Bedel ('fL)TAPtl

M a h a lIe/Ada/Pa rsel

04l01l20l8işvpni82 EVLER MAH. ADANA
BtjLVARl NO: l l6'2A

FEVZiÇAKMAK
3 23 '8,1

MADDE 3- iI{ALE «;('ıxt_ı- SAA,I,i vE \'[.Ri
,l 

aşınmaza ait kira ihalesi 2 inci maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün Ve Saatte TozkoParan

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

E ncümen huzurunda yapı lacaktır,
MADDE 4- İHALE USULÜ
ihaıe. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35/a maddesine göre KaPalı Teklif UsulüYle

yapılacaktır.
MADDE 5- KiRA sÜnnsİ
Taşınmazın kira süresi 10 (On).yıldır.
MADDE 6_MUHAMMEN KIRA BEDELi vE GEçiçi rBıvıİNar
Taşınmazın tahmin edilen Muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı 2 inci maddede

belirtilmişİir. Muhammen bedele KDV DAHİL nEĞİl,»İn,
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a; Naı<iioıarak yatıracak-olaıılar Beledil,e Mali Hizmetler Miidürlüğti Gelir Yöneticiliği veznesine

il-ıaleı-ıiıı rapılacağı g|iıi r,e saat 09:j()' daıı (jı-ıce \atıllllıSı re rezııedeıl alıııacak nrakbı-ızu ıeklif mektublı

ile birlikte dış zarliı kor,ıı,ıııları gı,rekırıektedir,

b) Baııka tcminat ıııektubı,ı olarak rerilcceksc. l]aziırc rc l)ış [icaret MüsteŞarlığınca belirlenen

bankalarİn vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'ıruıi 27. maddesine uygun olar.ak düzenlenmiŞ iki

yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRESiZ Banka teminat

mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir,

MADDE 7- İHALEYE GiREBİı-rvıB ŞARTLARI
ihaıeye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak,

anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı Yatırmak Şarttır.

İhaleye katılabilmek için;
7.1- Gerçek kişiler
a1 İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgöh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
j; Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

as lı.
e) Şartıııııııe bedel ıı,ıakbııztıııı-ıı,ı ıısl ı,

i),larsııs Beledircsi \1ati l]iz_n,ıctler \1ticli.irli.iğti (iclir \'(jı,ıcticiliğiı-ıc kira, para ceZaSl. Emlak-

ÇTV vs. borcu bulunmadığııra dair borclı ycıktur yazısı"

g) İhaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınaır imza sirküsü.

[l irt"tİi adına ihaleye vek6leten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kiŞinin;

- Noterden yılı içinde alınmış veköletnamesi,
- Noterden yılı içinde alınmış imza sirküsü,

7.2-Tıize| kişilerde;
a; İhale katılım dilekçesi,
b) Tüzel Kişiliğin adres beyanı,



c)-tüzel Kişiliği ıeı,ıısil eilcıı kişi
alınmış inrza sirküsli.

d) Geçici Temiııat nıakbuzu aslı

ıcra kişilerin Nıitiıs ('ıizdaııı t]o[okopisi, noterdeı-ı yılı içinde

veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
g İtıreı Kişiliğin, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, Para

cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsı,
g) Özeİ İıukuk tüzelkişileri; yukarİda belirtilen şartlardan ayn olarak, idare merkezinin bulunduğu

y., ,nfik.mesinden veya sİciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veYa benzeri bir

makamdan ihalenin yupİıa,g, yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kiŞilik adına ihaleYe katılacak

veya teklifte bulunacal, tği'ueyu kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikÇe

tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,

h) Kamu tüzel kişilerinin ise, (a), (b), (c). (d). (e), (f) bentlerinde belirtilen Şartlardan aYrı olarak,

ttızel kişİlik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulı.ınacak kişilerin tüzel kiŞiliği temsile Yetkili olduğunu

belirtir belge.
7.3- Kooperatif, Birlik, Dtrnek r er a Vakıf isc;

a) \,etkilİ orgaıılarıı-ıtlıııı alıııı-ı-ıış t.tşıı,ııııaz ıııııl kİralıı-ııa r etkİsİııİ gÖsterİr belge.

b) Yetkili kılınan kişinin vela kişileriır
b.l - İkametgih ilmühaberi.
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3_ Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü,

c) İhale katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazlsı ile birlikte banka teminat mektubunun

aslı.
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

f) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakfin Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir

yoneticiligine kira, puru 
""rurr. 

Emlak. çTV vs. borcu bulunmadığlna dair borcu Yoktur YaZ|S|'

7.4_ oııakgi.işi* olması halinde yukarıda isteırilen evraklarla birlikte noter tasdikli ortak giriŞim

beyannamesi.
7.5_ onaylı pro.ieye göre yapılacak tadilat ve in-ıalatlar ile İşletmenin faaliYete geÇmesi iÇin

zoruıılu olan tefı.iş 
'n-,rİır.,.ı-ıJ.ı.iı-ıİıı teı-ııiıriııi teıııiı-ıat altııra iılıııak iÇin. Enranet hesaba alınarak bu

şartırameıiin 25. Üac.tdesiı-ıc]e bclirlcı-ıell Llşıllla\a geliılce İırır. EDİLMEK ÜzBnn 200.000,00

1iı<ıyııznın; ıı, ,r f, l.. 1.1__t..::_.: ..^l:_,,x*^+i^ilixi .,o.
l _Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizınetler Müdürlüğü. Gelir Yöneticiliği Veznesine,

yatırarak alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekııektedir.

2_Banka Teminat Mektubu olaıak verilecekse. Hazine ve dış ticaret müsteşarlığınca belirlenen

bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 27. Maddesine uYgun olarak dtizenlenmiŞ iki

yetkili tarafından onaylanmış 
- 

şrbg veya genel müdürlükten teYitli ve SÜRESİZ Banka teminat

mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir, ,!
7.6_ Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 200,00 (ı<ıytız) TL olup,.bedel Tarsus Belediyesi Mali

Hizmetler Mtıdtırltıgtı ceıiİ yoneticiligi ,.rr,.rir" yatırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis

ve Satış yöneticiliğinden alınacaktır. Ş"artname tıcretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, SatıŞ

ve Tahsis yöneticiliğinde incelenebilir,
1.7_ 0410712018 Tarihinde yapılacak ihale için. istenilen büttın belgeler ile birlikte Teklif

Mektuplarını en geç o4l07l2o|8 çarşamba günü saat 09:30' a kadar- Tarsus BelediYesi Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü rira. Tahsis ve Satış Yöneticiliği 'ıre tesliı-ıı etır-ıeleri gereknrektedir,

Şevket CAN
Belediye Başkanı

ilan olunıır.



TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
iı-ax

I- GENEL ŞARTLAR
MADDE l- MLilkil,eti 

,[ıırsııs Bclcdiıesiııc ıit tıışıı,ııııazlar il-ıalc ilc kiral'a verilecektir.

MADI)E 2-,l,AŞt N \t AZI \,ı,.\),J I \,l l

Kiral,a ı.erilecek tıışıırıııazlarıı-ı ııitcligi. ıııııhaıı,ııııcıı betlcli. geçici tenlinatı. ilrale tarilr ve saati

aşağıdadır.

işvEn ieı.ıır vnH. ŞEHİTLER CAD,MİTHATPAŞA

KlZlLMURAT MAH.2707
SOK. NO; lA

CAMİCEDlT
l04/l8

MADDE ı- İrra.ı-p cÜNÜ- SAATİ VE YERi
Taşınmazlara ait kira ihalesi 2 inci maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve Saatte

Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan BelediYe Encümen

Salonunda. Encümen huzuruırda 1,apılacaktır,
MADDE r- İurı-n t,St,L('ü
ihaıe. ]8tt6 ,;..; lle ,let ilıulc Kaı,ıtıı-ıııı-ıtııı .]_i a ı-ııacldesiııe görc KaPall l'eklif UsulüYle

y,apılacaktır.
MADDE 5- KiRA sÜnnsİ
Taşınmazların kira süresi l0(On) yıldır,
MADDE 6_MSHAMMEN KIRİ BEDELİ vE GEçİçİ rrırriNar
Taşınmazların tahmin edilen Muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarları 2 inci maddede

belirtilmişİir. Muhammen bedele KDV »Arıİı, nBĞiı,»in.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a; Nakiiolarak yatıracak olanla. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesine

ihalenin yapılacağı gtın ve saat 09:30' dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu teklif mektubu

ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir,

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

bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 27. niaddesine uygun olarak düzenlenmiŞ iki

yetkili tarafından onaylannrış şube veya Geırel Mtidürlükteıı teyitli Ve SÜRPSiZ Banka teminat

ıııekt ı.ıbı-ıı-ı ı.ı. d ı ş z-art-a ktrr, ıı,ı iı l arı gerek ıııektccl i r,

M ADDt. z- İ rıir ı. r.r, ı,. (; i R ıa B i l. \,l ll Ş,\ ıt,|, ı..\ R ı

itıaüele katılabilıııek için:2t3t{6 salılı Deılct İhale Kaııııı,ıııı-ıdiı beliııilen ıriteliklere lraiz olmak,

anılan Kanunda açıklanan biçimde teklitte bulunıırak ı,e geçici tenıiıratı Yatırmak Şarttır.

İhaleye katılabilmek için;
7.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgAh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

aslı.
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

f) Tarsus Belediyesi Mali Hizn-ıetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, Para cezası. Emlak,

ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

g) İhaleye katılan iİteklinin noterden yılı içiııde alınan inıza sirküsü.

İİ irt*ı.İi adına ihalel,e ı,ekaletcı,, kııtılııııutır ise: istekli iıdıııa tekli|te bulı.ınacak kiŞinin:

- Ntıtertlcı-ı ı ılı içindc ıılıııı-ııış ı ckalctıııııııcsi,
- Noterdcıı 1ılı içiııclc ılıı-ııııış iııız-ı siı,ktisii,



ı) İsteklinin ilgili Meslek
içinde alınmış kayıt belgesi,

i) İsteklinin kendisine ait
7.2- Tıd.zel kişilerde;
a) İhale katılım dilekçesi,

Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasma kayıtlı olduğunu gösterir ihale yıh

ustalık belgesi ve en az (Sekiz) yıllık işletmecilik deneyimi olacaktır,

b) Tüzel Kişiliğin adres beyanı.
cj ıuzeı Kişilği temsil ecİen kişi ıela kişileriıı Ntifiıs Clizclaı-ıı Fotokopisi. noterdeıı i'ıll iÇinde

ıl ııııııış iıııza sirkiisi.i.
tl) (}eçici ,I,eıı-ıiııat 

ıııakbı_ızrı aslı rcrı lraı-ıkı tc)it )azısı ile t,ıirlikte baırka teıninat ıılektubunun

aslı.
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

0 rur"ı Kişiliğin, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, Para

Aezası,Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsl, 
_

gl Öra İıukuk tüzelkişileri; yukarİda beliıtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezinin bulunduğu

y.. .uf,k.mesinden veya sİciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veYa benzeri bir

makamdan ihalenin yrpİıd,g, yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kiŞilik adına ihaleYe katılacak

veya teklifte bulunu"al, kği'veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklannı gösterir noterlikÇe

tasoiı< edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname, kendisine veya ortaklarından birine ait ustalık belgesi

ve en az 8(Sekiz) yıllık işletmecilik deneyimi olacaktır.
h) Kamu tüzel kişilerinin ise, (u), (u), (c), (d), (e). (0 bentlerinde belirtilen Şartlardan aYrı olarak,

ttizel kişİlik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile Yetkili olduğunu

belirtir belge.
7.3- Kooperatit Birlik, Dernek veva Vakıf ise;

a) yetkilİ tırgaırlıırıııtliııı iılıı-ıı-ı,ıış taşüıııııiız ıı,ıııl kiı,aliııı'ııı 1ctkisiııi göstcrir belge-

b) Yetkili kılıııaıı kişiııin ıeya kişilerin
b.l - İkametgilı ilniühaberi.
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3_ Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü.

c) İhale katılım dilekçesi
dj Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

aslı.
e) Şartname bedel makbuzunun aslr,

f) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakfin Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir
yoneticİligine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsl,

;rj;eklinin'kooperatif veya birİik olnıası lıalinde. ilgili Meslek Odası veya Ticaret ve SanaYi

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir ihale yılı içinde alınnıış kayıt belgesi,

h) Kooperatiİ girııı(. Dernek veya Vakfın yöneticilerindeır birine ait ustalık belgesi ve en aZ

8(Sekiz) yıllık işletmecilik deneyiıni olacaktır-
7.4_ Ortak girişiı-ıı,,l,ııas, Iıaliııdc rııkarıcla islcııilcıı crraklarla birlikte ııoter tasdikli ortak giriŞin'ı

bey,aııııaııres i"

7.5_ Bu ihale ile ilgili şarrnaııle bedeli.200,00 (ikılıiz)'l'L olup. bedel -farsus Belediyesi Mali

Hizmetler Müdürlüğü Geüiİ yoneticiliği veznesine 1,atırılarak En-ılak ı,,e İsıinılak Müdürlüğü Kira. Tahsis

ve Satış yoneticiliğInden alınacaktır. §artname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, SatıŞ

ve Tahsis yöneticiliğinde incelenebilir,
7.6_ 04107 ıİoıg Tarihinde yapılacak ihale için, istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif

Mektuplarını en geç 04107l20l8 çarşamba günü saat 09:30' a kadar, Tarsus BelediYesi Emlak ve İstimlak

Mtıdtırİtıgti Kira,lahsis ve Satış Yöneticiliği 'ne teslim etmeleri gerekmektedir-

Şevket CAN
Belediye Başkaııı

ilan olunur.



TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
iı-aN

I- GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraYa verilecektir.

MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya verilecek taşınmazların niteliği. muhammen bedeli. geçici teminatı, ihale tarih ve saati

aşağıdadır.

S.\tı
1.\PI

\ l ı ha l le/.{ tla /l'a rsel
\t|res \ ilcIiği

\lan
( ıll] )

\l tıhaııı nıtn
l}cdtl ( l 1.)

Ceçici
ı enıinıit
(]ı.)

ihalt l'arihi ihale
Sıati

l
FEVZiÇAKMAK

46lı4l I

aEy DEĞinN,ıEN i MAH. 0726
SK.NO:2A

işv e nı 550.00 40.000.00 1.200.00 0410,7l20l8 l l:40

7
FEVZİÇAKMAK

46lı4l l

BEYDEĞinMENi MAH.0726
SK.NO:4A

işvEni 550,00 50.000,00 1.500,00 04l01l20|,8 l2:00

MADDE 3- İHALE cÜNÜ- SAATİ VE YERİ
Taşınmazlara ait kira ihalesi 2 inci maddede beliıtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte

TozkoparanZahitMah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan BelediYe Encümen

Salonunda, Ençümen huzurunda yaprlacaktır,

MADDE 4_ İHALE USULÜ
ihale, 28s6 s;rü Devlet ihale Kanununun 35la maddesine göre KaPalı Teklif UsulüYle

yapılacaktır.
MADDE 5- KİRA sÜnnsİ
Taşınmazların kira süresi l0 (On) 1ıldır,
MADDt. o_nı t, tIAM M !_N Ki ııİ ııı.ıır. ı.i v ı,. (; r,(,i(,i,rL. N,t i N A-l,

1-aşıı-ııııazlarııı talrı.ı-ıiı-ı cdilcn \4ııl-ıaı-ıııııcıı kira [-ıedelı ıe geçici teı,ı,ıİııat nrİktarları 2 İncİ maddede

belirtiln-ıiştir. Muhammen bedele KDV DAHİL or:,Ğiı_uin.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a) Naı<it oı arak yatıracak-olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürltigtl Gelir Yöneticiliği veznesine

ihalenin yapılacağı gtın ve saat 09:3O, dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu teklif mektubu

ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse , Haz\ne ve Dış Ticaret MüsteŞarlığınca belirlenen

bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun27. maddesine uygun olarak düzenlenmiŞ iki

yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRESİZ Banka teminat

mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir,

MADDE 7- İHALEYE GİREBiı,vıE ŞARTLARI
ihaüeye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,

anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı Yatırmak Şarttır.

İhaleye katılabilnıek için:
7.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılıııı dilckçcsi-
b) İkanıetgih i ln-ıüliaberi.

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
d) Geçici 

,I,eminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

aslı.
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetİer Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, Para cezası, Emlak,

ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısl,
T - 

g1 İıruıey. katılan iitekıinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,

ti i.t"til adına ihaleye veköleten katıİınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kiŞinin;

- Noterden yılı içinde alınmış vekAletnamesi,

- Noterden yılı içinde alınmış imza sirküsü,

1.2-Tıizel kişilerde;
a) İhale katılım dilekçesi"



b) Tüzel Kişiliğin adres

c) Tüzel Kişiliği temsil
alınmış imza sirküsü,

beyanı,
ejen kişi veya kişilerin Nüfus cüzdanı Fotokopisi, noterden yılı içinde

d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

aSlı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

fl Tüzel Kişiliğin, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, Para

cezasl, Emlak. ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsl! . + r

;İ ö;.ü İıukuk tüzelkişileri; yukaİıda belirtilen şaİtlardan ayn olarak, İdare merkezinin bulunduğu

yer mahkemesinden veya sİciline-kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veYa benzeri bir

makamdan ihalenin yupiıd,g, 1,ıl içinde alınn-ıış sicil kayıt belgesi ile tüzel kiŞilik adına ihaleYe katılacak

veya teklifi. br,ı.-,,-,o.aİ. kiji 
-,era 

kişilerin ttİzel kişiliği teııısile ıctkili oldııklarını göSterir noterlikÇe

tasdik editn-ıiş iıılza sirkıileriıli r el ir ı. cklıletllıllllc.
h) Kaııru tlizel kişileriııiıı isc. (a). (t-ı). (c).(cl). (e). (t) bentleriı-ıde belirtilen Şartlardan aYrı olarak.

tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifie bulunacak kişilerin tüzel kiŞiliği temsile Yetkili olduğunu

beliıtir belge,
7.3- Kooperatiü Birlik, Dernek veya Vakıf ise;

a) yetkiliorganlarından alınmış taşİnmaz mal kiralama yetkisini gösterir belge,

b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin
b.1- İkametgih ilmühaberi,
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3_ Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde allnmış imza sirküsü,

c) İhale katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun

aslı,
e) Şaıtname bedel makbuzunun aslı,

f) Kooperati1 Birlik. Derı-ıek vela Vaktıı-ı -l-arsı.ıs Bt,lcdiıcsi Mali Hiznıetler Müdürlüğü Gelir

Yöneticiliğine kira. para ceZaSl. l:ıılak. q: ü'\' ,.. [ıtırcrı hıılııı,ıııliıtiığıııa dair bcırcı-ı ri'ıktur YaZlSl,

7..1_ Ortak girişinı tılı-ı-ıiısı Iıaliııd.] rııkarıtlıı istcııilcıı erraklarla birlikte notcr tasdikli ortak giriŞiın

beyannamesi,
7.5_ lşletmenin faaliyete geçmesi için zorunlu olan tetiiş malzemelerinin teminini teminat altına

almak için, Emanet hesaba aıınarak bu şartnamenin 25. maddesİndeki şaıtlar Yerine getirildiğinde İaOB

EDİLMEK ÜzEnr 100.000,00 (yüzbin) TL, r..v.. ^ _ı:_. __I_^r:^:ı:x: .,^

l_Nakit oıu*1. yutrru"uı. oıunıu. njediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Yöneticiliği veznesine'

yatırarak alınacak .ukturu dış zarfa koymaları gerekmektedir.

2_Banka Teminat Mektubu olaiak verilecekse , Hazine ve dış ticaret müsteşarlığınca belirlenen

bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 27. Maddesine uYgun olarak düzenlenmiŞ iki

yetkili tarafından'onaylanmış şrb9-r.yu genel müdürlükten teYitli Ve SÜRESiZ Banka teminat

mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir, _ ^ ^ ^ .9

7.6_ Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 200,00(ikıvıir] T! oluy, bedel Tarsus Belediyesi Mali

Hizmetler Müdürlüğü Gelir yönetlciıiej ,.rn.li". yut,rİıuruı. Eyı$.ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis

ve Satış yöneticiliğinden alınacaktır. §u.t,-,u,,,,,. i.icretsiz- cılarak Emlak i'e istimlak Müdürlüğü Kira' SatıŞ

r e ]"alrsis 1,öneticiliğiııde iııccleı,ıehiliı,
7.7_ 0..t/07/]0l tt l arihinde r ııpılaciık ilııılc içiıı" iste ııile ı'ı b|ıti-in beIgeler ile birlikte Tekliİ'

Mektuplarını en geç 04l()7l2ol8 (,arşaıııba gtiırii saat 09:-]0'a kadar-'larsı-ıs BelediYesi Emlak ve istimlak

Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış Yoneticiliği 'ne teslim etmeleri gerekmektedir,

Şevket CAN
Belediye Başkanı

ilan olunur.


