
 
 
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : 
 

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda Sıra No, Adresleri, Muhammen 
 Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve Nitelikleri yazılı olan 6 Adet  Spor Tesisi (halı saha), hali hazırdaki mevcut 
durumuyla ve şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işletilmesi koşuluyla, aşağıdaki 
tabloda hizalarında yazılı olan Muhammen Kira Bedelleri üzerinden, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 5 yıl müddetle kiraya verilecektir. 

S.N Adresi 

Muhammen 
Kira Bedeli 

AYLIK  
(KDV Hariç) 

Gecici 
Teminat 
Bedeli 

Niteliği 

1 Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mah. 
967 Ada 4  No.lu Parsel ve Yanı 250,00-TL 450,00-TL Halı Saha 

2 İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Rekreasyon Alanı İçerisinde 
Bulunan Spor Tesisi 250,00-TL 450,00-TL Halı Saha 

3 İlimiz Canik İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Emine İhsan Kefeli Parkı İçerisinde 
Bulunan Spor Tesisi 250,00-TL 450,00-TL Halı Saha 

4 İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, Doğupark Sahil Yolu Mevkiindeki Spor 
Tesisi 250,00-TL 450,00-TL Halı Saha 

5 Atakum İlçesi, Kurupelit Hizmet Binası Yanında Bulunan Spor Tesisi 250,00-TL 450,00-TL Halı Saha 

6 İlkadım İlçesi, Kadıköy Mahallesi, Aras Sokak Kadıköy Koruluğu 
İçerisindeki Spor Tesisi 250,00-TL 450,00-TL Halı Saha 

-İhalede Artırım (yarışma) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır. 
2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz 

olarak temin edilecektir. 
3-Bahse konu İhale 21.02.2019 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.30’da  (14.30’da başlayacak ve tüm 

taşınmazların ihaleleri sonuçlanıncaya kadar devam edilecektir) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı 
Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. 
             4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler; 

a) Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı olduğuna ve faaliyet gösterdiğine dair ilgili 
kurumlardan alınmış belgeler, 

b) Dernek veya kulübün adresinin, Taşınmazın Bulunduğu İlçe sınırları içerisinde olduğunu gösteren, ilgili 
kurumlardan alınmış belgeler, 

c) Dernek veya kulübün, en az 350 lisanslı sporcusu olduğunu gösteren, kulüp veya ilgili kurumlarca 
tasdiklenmiş belgeler, 

d) Dernek veya Kulübün, Amatör Spor Kulübü Federasyonu’na bağlı olarak, futbol dalında, herhangi bir 
kategoride, ilgili federasyonlar tarafınca düzenlenen liglerde bulunduğunu gösteren, ilgili kurumlardan 
alınmış belgeler, 

e) Dernek veya kulüp tüzüğünün noter tasdikli sureti – dernek veya kulüp karar defterlerinin karar alınan 
sayfasının onaylı sureti - ihaleye katılacak olan yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi, 
g) Vekil tayini yapılacak ise; dernek veya kulüp adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin, vekili olduğuna 

dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,  
h) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) 
i) Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne borcunun bulunmadığına dair belge, 
j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri 

suretiyle yapılacaktır.Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları 
uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.  

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a  kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı 
İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya 
katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 
  Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir 
mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda 
hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur. 


