
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
İLAN 

 
Madde 1-) Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan 30 adet sokak, cadde ve bulvarlarda 1204 

araçlık parkomat uygulaması için 17/06/2015 tarihinde yapılacak ihale ile 3 (Üç) yıllığına 

kiraya verilecektir. 
 

Madde 2-) İhale 17/06/2015 tarihinde saat 11.00’da Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım 

Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen Salonunda, 

Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü ile yapılacaktır. 

 

Madde 3-) Geçici Teminat, 3 (Üç) yıllık muhammen bedeli olan 660.000,00 

(Altıyüzaltmışbin) TL’nin %3’ü olan 19.800,00 (Ondokuzbinsekizyüz) TL’dir. 

 

Madde 4-) Bu ihale ile ilgili şartname 200,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Kira Yöneticiliğinden temin edilebilir. 

 

Madde 5-) Kesin Teminat 3 (Üç) yıllık ihale bedelinin % 6’sı dır. 

 

Madde 6-) İhaleye katılabilmek için;   

 

İstekli gerçek kişi ise; 

 

1) Kanuni ikametgâhı olması 

2) İhaleye katılabilmek için dilekçe.  

3) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı yılı içinde alınmış 

vekâletname, 

4) Noterden tasdikli imza sirküleri, 

5) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

6) İhale şartnamesi satın alındığını belirten makbuz aslı, 

7) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili iki yetkili tarafından 

onaylanmış şube veya Genel Müdürlük teyitli banka teminat mektubu.  

8) Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu 

gösteren katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir. 

9) İştirakçiler ihale şartnamesi ekinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, 

Parkomat cihazlarının teknik şartnamesi ve Cezai müeyyidelerinde belirtilen şartlara 

uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname, 

10) En az Bin (1000) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge. 

11) İlgili vergi dairesi ve Sosyal güvenlik kurumuna borcu olmadığına dair belge,   

12) İhale yasaklısı olmadığına dair belge, 

13) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir yöneticiliğin ’den borcu yoktur 

yazısı.    

 

 

 

 

 



 İstekli tüzel kişilik ise; 

 

1) İhaleye katılabilmek için dilekçe.  

2) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna ihalelere katılmasında sakınca bulunmadığına dair ihale yılı içinde 

alınmış belge, 

3) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı yılı 

içinde alınmış vekâletname, 

4) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu 

olmadığına dair ( kurumlar vergisi, KDV, stopaj vb. 2015 yılı) belge  

5) Sosyal Güvenlik kurumundan alınmış olan mükellefiyet ve pirim borcu olmadığına 

dair belge (2015 yılı) 

6) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı, 

7) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya iki yetkili 

tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlük teyitli teminat mektubu. 

 

8) Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu 

gösteren katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir. 

 

9) İştirakçiler ihale şartnamesi ekinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, 

Parkomat cihazlarının teknik şartnamesi ve Cezai müeyyidelerinde belirtilen şartlara 

uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname, 

10) En az Bin (1000) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge. 

11) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

istenen belgeleri vereceklerdir. 

12) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğin ’den borcu yoktur 

yazısı. 

 

Madde 7-) Teklif Mektubu belgelerini ihale günü en geç 09.30’a kadar Tarsus Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Madde 8-) Faks veya posta yolu ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

 

İlan olunur. 

 

 

 

 

 

             

                        Şevket CAN 

                    Belediye Başkanı 
 
 
 
 


