
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 

İLAN 

 

1. Kilis Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

Maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile yapılacaktır. 

Kiraya Verilecek İşyeri Mevkii 
Tahmini Bedel 

(Aylık) 

Tahmini Bedel 

(3 Yıllık) 
Geçici Teminat (%3) İhale tarihi İhale Saati 

Kilis Merkez İlçesinde Bulunan Muhtelif Cadde ve Sokaklardaki 

Araç Park Yerlerinin Kiralanması 15.666,00TRY 563.976,00TRY 16.919,28TRY 25.01.2023 12:15 

2.  Kiralama ihaleleri Kilis Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Teklif (Açık Arttırma) 

usulü ile Kilis Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. Artırıma işlemi aylık kira bedeli üzerinden 

yapılacaktır. 

2. İstekliler ihale Şartnamesini Kilis Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler. Teklif verecek istekliler ihale 

şartnamesini kesinlikle idareden temin edeceklerdir.  

3. İhale doküman bedeli iş yerlerinin her biri için 500,00 TL’dir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanını almak zorundadır. İstekli dosyaları Kilis 

Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne en geç 25.01.2023 tarih ve saat 09:45 e kadar teslim edilmek zorundadır. Vaktinde teslim 

edilmeyen istekli dosyaları kabul edilmeyecektir. 

4. İhaleye katılacaklar aşağıda açıklanan belgeleri vereceklerdir. Belgeleri eksik olan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

5. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI (İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır) 

 Teklif zarfı üzerinde İsteklinin Adı Soyadı/Unvanı, Açık Adresi, İletişim Bilgileri, İdarenin Adı ve İşin adı yazılacaktır. 

A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: 

 Nüfus Cüzdanı sureti,  

 Noter tasdikli imza sirküleri, 

 Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.), 

 Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair 

belge veya taahhütname, 

 İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname. 



 İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, 

 2886 sayılı ihale mevzuatına göre ihaleden yasaklı olmadığına dair belge. 

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde: 

 Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini 

koruduğunu belirtir belge, 

 Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,  

 Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun 

olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınacak belge, 

 İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,  

 2886 sayılı ihale mevzuatına göre ihaleden yasaklı olmadığına dair belge. 

          C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde: 

 Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara 

göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur. Teminat ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanabilecektir. 

 


