
 

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN 

1- Zeytinli mahallesi 12056 ada 19 nolu parselde bulunan , zeminde 72,5m² kullanım alanlı işyerinin  olarak kullanım hakkının   

3(Üç ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 

2- Zeytinli mahallesi 12056 ada 19 nolu parselde bulunan , zeminde 14m² kullanım alanlı işyerinin  olarak kullanım hakkının     

3(Üç ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

SIRA 
NO 

İŞİN ADI MUHAMMEN BEDELİ 
GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ 
İHALE TARİH 

VE SAATİ 
TEKNİK ŞARTNAME 

BEDELİ 

1 72,5m² kullanım alanlı işyeri 
6.000,00-TL + KDV  

(1 Yıllık) 
540,00-TL 
(3 Yıllık) 

29/07/2020 
saat 15:00 

100,00-TL 

2 14m² kullanım alanlı işyeri 
3.600,00-TL + KDV 

(1 Yıllık) 
324,00-TL 
(3 Yıllık) 

29/07/2020 
saat 15:15 

100,00-TL 

1- İsteklilerin ihaleye katılması için, 

A-GERÇEK KİŞİLER İÇİN. 

a. Kanuni ikametgahı olması. 

b. Türkiye de tebligat için adres göstermesi. 
c. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

d. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilanın veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya nüfus cüzdan sureti.(Nüfus cüzdan sureti noter tasdikli) 
B-TÜZEL KİŞİLİK OLMASI HALİNDE. 

a. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık 

durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) 

c.Tebligat için adres beyanı. 
1.1.İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge. 

1.2. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter 

tasdikli imza sirküleri, 
1.3. Ortak girişim olması halinde ilgilisine göre tüm ortaklar için (A) ve (B) deki belgeleri ayrı ayrı verecektir. Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi. 

1.4. Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış,  geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu. 
1.5. Şartname bedeli ’nin ödendiğine dair makbuz. Aslı 

1.6. İhaleden 5 (Beş) gün önce alınmış adli sicil kaydı.(Gerçek kişi, Tüzel kişilerde şirketin hakim ortağı /şirket müdürü ve varsa vekiline ait 

%50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka kaydı) aslı. 
1.7. Şartnamede yazılı diğer belgeler. 

2-  İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 29 /07 / 2020 günü saat 12:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz 

Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

4 - İhale Seyhan İlçe Belediye Encümenince yapılacaktır. 

5 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 


