
DÜZELTME İLANI 
Samsun İli Çarşamba Belediye Başkanlığından: 
09.08.2021 tarih ve 31563 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızın düzeltme ilanıdır. 
Madde 1- İhale Konusu İşe İlişkin bilgiler 
Mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne ait alan Belediyemiz adına tahsisli İlçemiz 

Hürriyet Mahallesi mevkiinde bulunan 50,86 hektar Hürriyet B tipi Mesire Alanı ve Hazineye ait 
Belediyemiz adına tahsisli 60,20 ha kıyı alanında şartnamesinde öngörülen yapı ve tesisler ile 
faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak 9 yıl süre ile işletilmesi işidir. 

Madde 2- Muhammen Bedel: 
a- Hürriyet B tipi Mesire Alanı için ilk yıl sabit kira bedeli 56.000 TL’dir. Bu kira parası 

asgari sabit kira parası olup; ödenmesi gereken zorunlu kiradır. Kira bedeli, “Yıllık asgari kira 
bedeli” miktarından az olmamak kaydıyla, ciro esasına göre belirlenecektir. Gerçekleşen cironun 
% 5’i yıllık asgari sabit kiranın altında dahi olsa yıllık asgari sabit kira parası ödenecektir. Buna 
mukabil gerçekleşen cironun %5’i yıllık asgari sabit kira parasının üstünde olur ise aradaki fark 
kiracı tarafından ayrıca ödenecektir. Kiralananın aylık kirası “Yıllık Asgari Kira Bedeli” 
miktarından az olmamak üzere Kiracının yıl içerisinde gerçekleştirdiği satışların % 5 tutarıdır. 

b- İlk Yıl 60,20 ha kıyı alanında İşletme Hakkı Kira Bedeli yıllık cironun %3’dür. 
Bu iş için 9 yıllık tahmini kira bedeli 504.000 TL’nin % 3 geçici teminat olarak 

alınacaktır. 
Madde 3- İhale 24.08.2021 tarihinde, saat 10:30’da Belediye Toplantı salonunda 

yapılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre Kapalı Teklif 
(artırma) Usulü yapılacaktır. 

Madde 4- Kiraya Verme İhale Şartnamesi ve Eklerinin (İhale Dokümanı) Görülmesi ve 
Temini 

4.1- İhale dokümanı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak 
görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. Dokümanının satış bedeli 1000 TL’dir. 

4.2- İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Çarşamba Belediyesinin veznesine ya da 
Vakıflar Bankası Çarşamba Şubesi’ndeki IBAN TR 220001500158007261547974 numaralı 
hesabına yatıracaklardır. 

Madde 5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: İhaleye katılmak isteyen gerçek ve 
tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları 
eksiksiz bir şekilde 24.08.2021 tarih ve saat 10:30’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim 
edeceklerdir. 

Madde 7- İhaleye Katılabilme Şartları ve Yeterlik Kriterleri ile İstenilen Belgeler 
7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

 



a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, (Nüfus Cüzdanının aslı 

veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-Devlet den alınan nüfus kayıt 

örneği ile belgelenir) (ortak girişim olması halinde her ortak için belgelendirilmesi) 

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel 

kişiliğe haiz olmak.(Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek) (ortak girişim olması halinde her ortak için 

belgelendirilir) 

c) Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak 

ihaleye katılımda bulunanlar ve ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası (Varsa) ve e-mail adreslerini bildirmeleri, 

e) Bu iş için 10.000.000.-TL (ONMİLYON) tutarına denk gelecek Nakit mevduat ve 

kullanılmamış kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun 

ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans mektubu ve onay 

belgelerinin aslını vermek. (İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde; ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri ortaklardan biri tarafından sağlanması yeterli kabul edilecektir. 

Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat veya kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

f) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri 

g) Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. 

- Gerçek Kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek 

h) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu dair belge ve Ticaret Sicil gazetesinin suretini vermek. 

- Ortak Girişim olması halinde, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket 

olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı 

belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket ana 

sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

ı) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine 

borcunun olmadığına dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

i) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internet den alınan Sosyal Güvenlik 

Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her 

bir ortak için belgelendirilmesi gerekmektedir. 

 



j) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

k) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
l) Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin 

ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi” 
m) İmza Sirkülerini vermek 
- (1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
- (2)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek 
- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 

(1) ve (2) maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek 
n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
o) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (c), (d), (g), (h), (ı), (i) bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

p) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 
belgelendirilecektir ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine daire söz 
konusu ihale dokümanı ve eklerinin her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması 
gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde tüm ortakların ihale dokümanı ve eklerinin 
imzalanması gerekmektedir.) 

r) İdare adına alınmış % 3 tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu, Bankalar veya 
özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını 
vermek, Ortak girişim olması halinde ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birisinin geçici 
teminata ait belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir. 

7.2- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek 
zorundadır.(ibraz edilenin aynısıdır ibaresi kabul edilmeyecektir) 

8- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmez. 

9- Söz konusu ihale ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir. 
10- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir 
İlan olunur. 7394/1-1 

 


