
AKARYAKIT VE SATIŞ İSTASYONU YERİNİN 10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA 
VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI 
Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyemize ait, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 

Yüksekalan Mahallesi, 370 ada 232 parseldeh bulunan 1.719,00m² yüzölçümlü akaryakıt ve satış 
istasyonu yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif 
suretiyle 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir. 

2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 
İşin arttırıma esas bir defaya mahsus Antalya Büyükşehir Belediyesine ödenecek bedel 

6.000.000,00TL+KDV’dir. 
Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesine her yıl için ödenecek olan 1. yıl kira bedeli 

6.600.000,00TL+KDV’dir. 
3-İŞİN SÜRESİ 
Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere kira süresi 10 (on) yıldır. 
4-GEÇİCİ TEMİNAT 
Geçici teminat bir defaya mahsus alınacak olan arttırıma esas 6.000.000,00TL+on yıllık 

kira bedeli olan 66.000.000,00TL toplamının %3’ü tutarındaki 2.160.000,00TL’dir. 
5-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ 
İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan 

Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümeni toplantı 
salonunda 16.02.2023 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır. 

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
6.1-Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, 
6.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta 

adresleri bildirimi, 
6.3-Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
6.3.1-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve 

Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
6.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir. 

6.3.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (6.3.1) ve (6.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden 
sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme 
ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması 
mecburiyeti vardır.) 

6.4-İmza sirkülerini vermesi, 
6.4.1-Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti, 
6.4.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

 



Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 
6.4.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

birinin (6.4.1) ve (6.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
6.5-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 
alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye 
Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

6.6-Yeterliliğe ilişkin belgeler, 
6.6.1-Vergi durumu bildirisi veya belgesini vermesi (2018-2022 yıllarına ait (5 yıl) Gelir 

veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden son 1 (bir) ay içinde alınmış 
belge aslı vermesi) 

6.6.2-Yeminli mali müşavir tarafından tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider 
tablosu, 

6.6.3-Son beş yılda yaptığı işlere ilişkin belge, 
6.7-İdari şartnamenin 7.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Antalya 

Büyükşehir Belediyesine yatırıldığına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat 
mektubu vermesi, 

6.8-İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim 
beyannamesi (Ek:1) ile ortaklar tarafından imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile 
yapılacak kira sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

6.9- Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi 
üzerinden prim borcu olmadığına dair son 1 (ay) içinde alınmış belge aslı,  

6.10-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı. 

6.11-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı 
yer görme belgesi, 

6.12-Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge, 
6.13-Dağıtıcı lisansı olan ve Türkiye’de en az 1000 bayi ağı bulunduğuna dair belge 

vermesi, 
7- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 
Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde: 
7.1. İç Zarf :  
7.1.1-İç zarf içerisine yalnız usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu 

içerecektir. 
Teklif mektubu ekteki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Tahmin edilen işin arttırıma 

esas bir defaya mahsus alınacak olan 6.000.000,00TL+KDV bedel üzerinden artırım yapılacaktır. 
Teklif mektubunda vereceği bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. 
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme (imza veya 
paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektubu, 
teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim halinde teklif 
mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri taşımayan teklif 
mektupları ret olacaktır. Ayrıca bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin 
giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. 

7.1.2-İç Zarfın Kapatılması, 
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp istekli tarafından 

imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

 



soyadı, ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu zarf üzerine “TEKLİF 
ZARFI” ibaresi yazılacaktır. 

7.2. Dış Zarf  
7.2.1-Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 
7.2.1.1-İç zarf 
7.2.1.2-İstekli adına ihaleye girilmesi halinde noter tasdikli vekaletname 
7.2.1.3-Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu 
7.2.1.4-İdari şartnamenin 5. maddesinde istenilen diğer belgeler 
7.2.2-Dış Zarfın Kapatılması, 
(7.2.1) fıkrasında belirtilen belgeler ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır.  
Kapatılan bu zarfın üzerine isteklinin (özel veya tüzel kişinin adı, ortakları) adı veya ticari 

unvanı, açık adresi ve teklifin “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi, 370 ada 232 
parselde bulunan akaryakıt ve satış istasyonunun yerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi” 
olduğu yazılacaktır. 

8-TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
8.1-Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 16.02.2023 tarihinde Perşembe 

günü saat: 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1.katında bulunan 
Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında bulunan encümen başkanlığına 
verilecektir. 

8.2-Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin 
ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. 

8.3 –Teklif sahibi ihale saatinde hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 
ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

8.4-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
8.5 –İhale saati ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı 

esastır. 
9-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI 
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi 

Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 5.000,00TL bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
10.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir 
kaydolunur. 

10.2- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli 
istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında 
sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.  

11- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez. 

İLAN OLUNUR. 
 1347/1-1 

 

 


