
 

TAŞINMAZ 10 (ON) YILLIĞINA KİRALANACAKTIR 
Bursa İli Mudanya Belediye Başkanlığından: 
1- Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı 

belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 22.02.2023 tarihinde, saat 15.20’de 2886/36. 
mad.(Kapalı teklif usulü) ile 10 yıllığına kiralanacaktır. 

2- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin Dernekler Ve Kooperatifler İçin 

*Nüfus cüzdan fotokopisi. 
*İkametgah belgesi. 
*Mudanya Belediyesi’nden 
alınacak borcu yoktur yazısı. 
*Geçici teminat makbuzu veya 
süresiz banka geçici teminat 
mektubu. 
*250,00 TL şartname bedelinin 
ödendiğini gösteren makbuz 
veya dekont. 
*Vekaleten ihaleye 
gireceklerden noter tasdikli 
vekaletname ile imza 
beyannamesi. 

*2023 yılında alınmış oda sicil kaydı. 
*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli 
yetki belgesi ve imza sirküleri. 
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak 
borcu yoktur yazısı. 
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz 
banka geçici teminat mektubu. 
*250,00 TL şartname bedelinin 
ödendiğini gösteren makbuz veya 
dekont. 
*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter 
tasdikli vekaletname ile imza 
beyannamesi. 

*2023 yılında alınmış faaliyet belgesi. 
*Karar defterinin ilgili sayfasının 
sureti. 
*Yetkilinin imza sirküleri. 
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak 
borcu yoktur yazısı. 
*Geçici teminat makbuzu veya 
süresiz banka geçici teminat 
mektubu. 
*250.00 TL şartname bedelinin 
ödendiğini gösteren makbuz veya 
dekont. 
*Vekaleten ihaleye gireceklerden 
noter tasdikli vekaletname ile imza 
beyannamesi. 

3- İhaleye katılacak istekliklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesinde 
belirtilen şekle göre tekliflerini hazırlaması gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- İstekliler 2886 sayılı Kanun’un 37.maddesine göre hazırladıkları teklifleri en geç ihale 
günü saat 12.00’a kadar belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri veya 
taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelebilecek 
gecikmeler ile telgraf, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular ihale komisyonunca 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Mudanya Belediyesi Posta Adresi: Şükrüçavuş Mah. 
Mustafakemalpaşa Cad. No:10 Mudanya/BURSA) 

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin 2022 yılı brüt satışı ihale muhammen 
bedelinden az olmamalıdır. Mali yeterlilik için sunulan bilanço, gelir tablosu vb. belgeler vergi 
dairesi veya mali müşavirden onaylı olması gerekmektedir. 

6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet 
binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7- İhale şartnamesi belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde ücretsiz 
görülebileceği gibi yine aynı yerden 250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. 

8- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden taşınmaz hakkında teknik bilgi alınabilir. 
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S. 
No 

Adres Cinsi 
Ada/ 

Parsel 
Kiralanacak 

Alan (m²) 
İhale 
Saati 

Aylık Kira 
Bedeli(TL) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

%3 Geçici 
Teminat (TL) 

1 

Halitpaşa Mah. 
Siğibayırı Mevkii 
Yıldıztepe Kültür 
ve Sosyal Yaşam 
Merkezi A Blok 
No:3 Mudanya/ 

BURSA 

Kafe / 
Restoran / 
Pastane 

2564/1 

78,52 m² kapalı 
ve 52,35 m² 

açık alan olmak 
üzere toplamda 

130,87 m² 

15.20 57.000,00 TL 
6.840.000,00 

TL 
205.200,00 

TL 

 1539/1-1 


