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YEŞİLHİSAR İLÇESİ 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İLAN 

                                    YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
  

  İlçemiz merkezinde bulunan ücretli otopark yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

gereğince Açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. 

 

1-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

İdarenin ; 

Adı        : Yeşilhisar belediye başkanlığı 

Adresi   : Yeşilhisar belediyesi Yeşilhisar /KAYSERİ 

Tel         : 0352 6513015 

Fax        : 0352 6512448 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER: 

İli            : Kayseri 

İlçesi           : Yeşilhisar 

Mahalle/Köyü  : İstasyon Caddesi İmam hatip Lisesi önünden Abbasoğlu Cami önüne 

kadar olan güzergah son. Hükümet Konağı bahçe yanı Manas ile TEİAŞ arası. Atatürk Caddesi 

Belediye önünden Camikebir önü dönüşten Ziraat Bankası kavşağına kadar. Atatürk Caddesi 

devamı olan Lise ve Ziyagökalp İÖO arası. Cumhuriyet Caddesi Devlet Karayolu çıkışı ve 

Yöresel Ürünler Satış yerlerindeki otoparklar. 

Kira bedeli yıllık : 1.600,00 TL dir  

Kira süresi  : 4 yıldır 

Geçici Teminat : 50,00 TL’ dir.   

3- İSTENİLECEK BELGELER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir. 

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi ve imza sirküsü. 

c-İhaleye katılımcılar, Yeşilhisar Belediyesinden alınacak olan borcu yoktur belgesini 

ekleyeceklerdir. 

ç- İhaleye katılmak isteyenler ücretsiz olarak ihale dosyasını Yazı İşleri Müdürlüğünden 

alabilirler. 

d- Geçici teminat ve dosya alındı makbuzu,  

e-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f-Tebligat için adres beyanı,   telefon numarası. 

g- Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ve temsilcinin imza sirküleri. 

h-Ortak katılımlarda, her iki gerçek ve tüzel kişi veya kişiler ihaleye katılacaklardır. Aksi halde 

ihale işlemleri katılımcı üzerine yapılır.          

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
1-İhale usulü: 2886 sayılı Kanun gereğince, Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

katılım olmaması halinde 15 gün içinde şartnameye bağlı kalınarak Encümen toplantı günlerinde 

pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. 

2-İhalenin yapılacağı adres: Yeşilhisar Belediyesi Başkanlık odası. 

İhale tarihi       :  18/09/2019 Çarşamba günü 

İhale Saati      :  14.00 
İlan olunur. 

 

                                                                                                                        

 


