
TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI 

Madde 1. Aşağıda tapu ve niteliği belirtilen Seferihisar İlçesi Çamtepe Mahallesi Çamtepe Köy Yolu 

Kümeevleri No:27 adresinde bulunan taşınmaz (köy kahvesi) 13.07.2016 Çarşamba günü saat 10:30 

da yapılacak ihale ile  kiraya  verilecektir. İdarenin; 

Adı                   : Seferihisar Belediye Başkanlığı 

Adresi                   : Camikebir Mah. 52/1 Sok. No:14 Seferihisar/İzmir 

Telefon No               : (232) 7433960 

ç.    Faks No             : (232) 7433468 

d.   Elektronik Posta Adresi : yaziisleri@seferihisar.bel.tr 

e.  İlgili birim            : Yazı İşleri Müdürlüğü 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından irtibat kurmak suretiyle 

temin edebilirler. 

Madde 2. İhale kapsamında taşınmaz malla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir 

Çamtepe Mahallesi Çamtepe Köy Yolu Kümeevleri No:27 adresinde (köy kahvesi) bulunan taşınmaz.     

Madde 3. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

a. İhale Usulü: İhale, 08.09.1983 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca, 

belirtilen Açık Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır. 

b. İhalenin yapılacağı adres: Seferihisar Belediye Başkanlığı Camikebir Mah. 52/1 Sok. No:14 

PK.35460 Seferihisar/İzmir 

c. Son müracaat-katılım tarihi ve saati: 13.07.2016   saat: 10:15 

d. İhale tarihi ve saati: 13.07.2016   saat: 10:30 

e. İhale Komisyonu toplantı yeri: Seferihisar Belediye Başkanlığı Başkalık Makamı 

İhale dokümanını ‘’Seferihisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mah. 52/1 Sok. 

No:14 Seferihisar/İzmir adresinden ücretsiz temin edilebilecektir. 

Madde 4. İhale konusu taşınmazın yıllık kira bedeli  600,00-TL, (altı yüz Türk lirası) dır. Geçici 

teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden  %3 oranında olup; Geçici teminat miktarı 18,00-TL 

(on sekiz Türk lirası) dır. Ödemeler ihale onayına müteakip sözleşme tarihinde başlar ve aylık peşin 

olarak ödenir. 

 

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır: 

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi, 
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1. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi  (ihale tarihinden geriye doğru 1aylık dönem 

içinde temin edilmiş olacak), 

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge, 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son 

durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

c.  Geçici teminat, 

d.  İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter 

tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e. Nüfus Fotokopisi. 

Madde 6. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar 

Madde 7. Encümen İhaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir. 

Madde 8. İş bu İhale İlanı, genel bilgi mahiyetinde olup, şartname hükümleri uygulanacaktır. 

İlan olunur.  

 

 .                                                                                                                        Mustafa Tunç SOYER 

                                                Belediye Başkanı 
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