
 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Eskişehir İli Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 
1- İdarenin 
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07 
c) Elektronik Posta Adresi : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr 
d) İhalenin Yapılacağı Yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu 
2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen 

taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile aşağıda 
belirtilen tarih ve saatte belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya 
verilecektir. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00 ₺’dir. 

İşin Adı 
Kiralanan 

Yerin Cinsi 
Aylık Kira 

Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

(10 Yıllık) 

%3 Geçici 
Teminat 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

Ihlamurkent 
Mahallesi tapuda 

25045 ada 1 
parselde bulunan 

1.600,07 m² 
yüzölçümlü 

akaryakıt ve LPG 
istasyonunun 10 
(on) yıl süreyle 

kiralama işi 

Akaryakıt ve 
LPG 

istasyonu 

65.000,00 ₺ 
+KDV 

7.800.000,00 ₺ 
+KDV 

234.000,00 ₺ 11.10.2022 10:10 

Kiracı sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 gün içerisinde 5.000.000,00 (Beş milyon 
Türk Lirası Sıfır Kuruş) bedelin peşinen yatırılarak kira bedelinin peşinattan mahsup edilmesi ve 
peşin alınan ücretin tamamının mahsup edilmesinden sonra kira ödemelerini 10 yıl sonuna kadar 
ödemeyi taahhüt eder. İhale sonucunda belirlenen kira bedeli ilk yıldan itibaren her yıl TÜFE (12 
aylık ortalamalara göre) oranında artış yapılarak güncellenecektir. Artış sonucu belirlenen kira 
bedeli 5.000.000,00 (Beş milyon Türk Lirası Sıfır Kuruş) bedelden mahsup edilmeye devam 
edecektir. 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
3.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı (en geç ihale 

tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) ya da e-Devletten alınan belge. 
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir.) 

3.1.2. Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek (e-
Devletten alınabilir), 

3.1.3. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 
3.1.4. İmza sirküleri vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, 
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirkülerini vermek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

3.1.5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) 



 

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının 
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 
Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek, 

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

3.1.6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini 
vermek. 

3.1.7. İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). 

3.1.8. Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale günü tarihli borcu 
yoktur yazısı), 

3.1.9. Her sayfası imzalanmış şartname örneği. 
3.1.10. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
3.1.11. Yer Gördü Belgesi: İhaleye katılan her istekli kiralanacak taşınmazı yerinde 

gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair belediye tarafından düzenlenen belgeyi imzalı şekilde 
ihale dosyasına ekleyecektir. Alıcı iş bu ihaleye konu yerin tamamını mevcut durumunu (hasar, 
yıpranma, eskilik, iş görmezlik, ayıplı vb. durumları) görmüş beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. 

3.1.12. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
tanımlanmış ve EPDK tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketi 
lisansı. 

3.2.  İsteklilerin bayisi Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun EPDK Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 yılı Haziran ayı petrol piyasası sektör verilerine göre en fazla 
akaryakıt satış verilerine göre toplam Pazar payı oranı sıralamasında ilk 5 (beş) kuruluş arasında 
yer alması gerekmekte olup bu husus ihale komisyonunca EPDK Haziran ayı raporuna göre tespit 
edilecektir. 

3.3.  İhaleye katılacak olan istekliler katılacakları her ihale için ayrı ayrı dosya 
düzenleyeceklerdir. İhale günü tek bir dosya ile birçok ihaleye katılmak isteyenler ihale dışı 
bırakılacaktır. Bu şekilde ihaleye katılanlar hiçbir hak talep edemezler ve aynen şartname 
hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

3.4. Eksik evrak ile ihaleye katılınamaz. 
3.5. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 
a) Tedavüldeki Türk Lirası 
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

5- Teminatların Teslim yeri: 
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine 
yatırılması zorunludur. 

6- İhaleye Katılamayacaklar: 
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin 
teminatı gelir kaydolunur. 

7- Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan 
ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 11509/1-1 


