
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ir,lN

Madde 1-) Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Mersin ili, Tarsus İlçesi, yeni Mahalle 96 Ada
2 Parselde kayıtlı, Şehitler Tepesi Mahallesi, Sadık Eliyeşil Caddesi ile 3620 sokağın kesim noktasında
bulunan " YaŞam Boyu spor Merkezİ " vasıflı taşınmaz 27ll2l20l7 tarihinde yapılacak kira ihalesi ile
kiraya verilecektir.

Madde 2-) Kiraya verilecek taşınmazın niteliği, müammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih
ve saati aşağıdadır.

sIRA
No Mahalle Adres Ada Parsel l uru Muhammen

Bedel (TL)

Geçici
Teminat

(TL)
ihale
Tarihi

ihale
Saati

l Yeni
Şehitler Tepesi

Mah. Sadık
Eliyeşil Cad.

No:11/3

96 2
Yaşam

Boyu Spor
Merkezi

7.200,00 216,00 27.|2.20|7 11:00

Madde 3-) İhale 2. maddede belirtilen tarihe tesadüf eden giln ve saaffe Tozkoparan Zahit Mah.
Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan nelediye Enctimen Salonunda, Enctimen
huzurunda 2886 Sayıh Devlet İhale Kanununu,n 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır.

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

tefriş malzemeleri alrnrp, tesis işletilmeye

. Madde 5-) Geçici Teminat, tahmin edilen yıllık müaınmen bedelin Yo 3' ij olup 216,00
(İkiytızonaltı) TL dir.

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

veznesine ihalenin YaPılacağı giin ve saat 09:30' dan önce yatrrması ,e ve^eden alınacak makbuzu
teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymalan gerekmektedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen
lankaların vereceğİ ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesine uygun olarak diizenlenmiş
iki yetkili tarafindan onaylanmış şube veya Genel Müdürlfüten teyitli ve SÜRESİZ olacaktır.

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

ihalenin uhdesinde kaldığının kendisine tebliğinden itibaren 15 giln içerisinde İnşaat yapım şartlı kira
sözleŞmesi yapılırken diğer yıllara ait kira bedellerini ise ilk yıla ait kira bedelini yatırdığı tarih son
ödeme tarihi olacak şekilde Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir Yöneticiliği 'ne
ödeyecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerini 2|l07ll953 tarihli ve 6183 sayılı amme
alacaklannın tahsil usulü hakkında kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme ziıınmı
uygulanır. ( 7 Ağustos 1994 tarih ve 22014 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle
değiştirilmiştir.)

b) İkinci ve müteakip yıllar kira bedeli, Bakanlık tarafindan açıklanan yeniden değerlendirme
oranında artınlacaktır.

Madde 9-) İhaleye katılabilmek için;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgAh ilmiüaberi,
c) Nüfus Ciizdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı,
e) Şartname bedel makbuzu aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, paıa cezası, Emlak,

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

noterden yılı içinde alınmış vekAletnamesi ile vekAleten katılanın yılı içinde alınmış noter tasdikli imza
sirküsü,



ı)Tiizel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer

.u(ı.e.".ino"n veya siciline kayıth bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir

|u1.;il ihalenin yapıldıgı-yJ içinde ahnmı|tuzel kişiliğin sicile kayıtlı 
9ıau_Eıı11 

dair belge ile

itt"itiiiıiı. 
"ar.,a 

ihaıeye tutıu"uı. veya teklifie bulunacak, kişi veya kişilerin ttızel kişiliği temsile

yetkili oİdülarını gösterir noterden yılı içinde alınmış vekiletname,
' jj kooperati! ğirıik, Demek ,ğu vuı.rı ise inşaat_ yaprm şartlı taşınmaz mal kiralama yetkisini

goJ;rir Geneı k r-ı ru.u., iıe tekıifte bulunacak kişinin veya kişilerin noterden onaylı yetki

ielgelerini ve noterden ihale yılı içerisinde alınan imza sirkiilerini,

İ) Or'"k girişim olması halindİ noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

ii«i.J-""""L yerle ilgili şa.tna."rrin 28. Maddesinde 6elirlenen ve kiracı tarafindan ahnacak tefriş

,. ;;;;;J;;;;ıerirrin tJmnit teminat altına almak için; Emanet hesaba ahnarak bu şartnamenin 31 ,

Maddesinde belirlenen aşamaya gelince 1ADE EDiLMEK ÜZERE 100.000,00 ğüzbin) TL,
1. Nakit oıurar yat,r:acuı. olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdi.fulüğii, Gelir yöneticiliği

veznesine, yatırarak ahnacak makbuzu dış zarfa koymaları geıekmektedir,

2. Banka Temınrİ Mektubu olarak verilecekse, Hazine .ve dış ticaret müsteŞarlrğmca

belirlenen bfalaıın vereceği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun_ 27. Maddesine

,rygr.n olarak Jtlzenlenmiş 
- iki yetkili _tarafından 

onaylanmış şube veya genel

müdüliikten teyitli SÜRESİz olacak Banka teminat mektubunu, dış zarfa koymalan

gerekmektedir.
m\ 27l|a26fi Tarihinje yapılacak ihale için, i^stenilen bütiin belgeler ile .birlikte Teklif

lrl.ı,trpi*n, en geç 27l12/20ıi i:arşamba gi.ınü saa] 09:30, a kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve

İstimıat vtaı1rıtığiı-rira, Tahsis ve satış vonİticiıigi ,ne teslim etmeleri gerekmektedir,
--il;il;10:) faleye katılabilmek için; 2aa6 sayılı Devlet ihale Kanunu Hakkmdaki Yönetmelikte

belirtilen niteliklere haiz olmak, a.rıun İun* ve yönetmelikte aç*lanan biçimde teklifte bulunmak

ve geçici teminatı yatrrmak şaİttır."lvıroo" ıı_) zİao sayıiı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtiıen kişiler bu ihaleye

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

t"nriı-"aiıi.. it İıeyi alan yiiklenici ihale sözleşmesini imzalarken ihale bedeli iiaerinden [rale Damga

Vergisini, İhale Karar Pulunu ve Sözleşme Damga Vergisini peşin olarak yatıracaktrr, 
_ _

Üadde r3_) Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 20b,00 TL olup Mali Hizmetler Müdiirlüğü Gelir
yöneticiliği vİznesine yatınlİak'Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdiirlüğiirıden alınacaktır,

§u.tru." 
"tı.r"tsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdii(lüğİı Kira Tahsis ve Satlş yöneticiliğinde

incelenebilir.

ilan olunur.


