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�ZM�R �L�, KAR�IYAKA �LÇES�, �EM�KLER MAHALLES�  
MAV��EH�R YERLE��M BÖLGES� 25699 ADA 1 PARSEL NOLU TA�INMAZIN  

7.000,00 M2’L�K KISMININ  
AÇIK ARTIRMA �LE K�RALAMA  �ARTNAMES� 

 
 

1- Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ı  (bundan böyle �dare olarak anılacaktır) mülkiyetindeki; �zmir �li, 
Kar�ıyaka �lçesi, �emikler Mahallesi, Mavi�ehir Yerle�im Bölgesinde bulunan 10.544,00 m² 
yüzölçümlü 25699 ada 1 parsel, no.lu ta�ınmazın 7.000,00 m2’lik kısmının KDV hariç yıllık 
87.500,00.-TL(seksenyedibinbe�yüzTL) muhammen bedel üzerinden �dare tarafından 
düzenlenecek Açık Artırma toplantısında alınacak tekliflerin �dare tarafından de�erlendirilmesi 
yöntemiyle kiralamaya sunulmu�tur.  

 
2- Teklif alma toplantısı, TOK� �hale Salonu-Bilkent / Ankara adresinde 15/10/2009 tarihinde, 

Per�embe günü saat 15.00’de ba�layacak Arsa Satı� �halesinin bitimine müteakip yapılacaktır. 
Teklifler toplantı sırasında, açık teklif alma (açık artırma)  yöntemi ile alınacaktır. 

 
3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel ki�iler, toplantı öncesinde �dare’nin 

T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza �ubesi nezdinde bulunan 5383007 -5001 nolu hesabına 25699 
ada 1 parsel için 10,000-TL (onbinTL) katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını 
ödeyen ve teklif vermek için i�bu �artnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel ki�iye her bir 
katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir.  

 
4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmı� i�bu �artname, 

teklif veren tüzel ki�i ise; temsile yetkili olundu�unu gösterir yetki belgesi, vekaleten 
katılınacaksa; gerçek veya tüzel ki�iyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale 
bedelini ödemeye v.b. yetkili oldu�una dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi �dare 
yetkililerine teslim edilecektir. 

 
5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılı�ıyla toplantıya katılabileceklerdir.  
 
6- Açık artırmada verilecek en dü�ük pey miktarı 1.000,00 (bin) TL olacaktır. 

 
7- Ta�ınmaz hakkında internet sitesindeki tanıtım ve ilanlarda verilen bilgiler ile di�er bilgiler taahhüt 

niteli�inde olmayıp genel bilgi niteli�indedir. Ta�ınmazın içerisinde bulundu�u Mavi�ehir Bölgesi 
Yerle�im Alanına ait imar planları iptal edilmi�tir. Teklif veren ta�ınmazı mevcut durumu (imar 
durumu vs.)  ile görmü�, be�enmi� ve kabul etmi� sayılacak olup; bu konuda gelecekte �dareden 
herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 

 
8- K�RACI, ta�ınmazın yıllık ilk kira bedelini kiralama  kararının tebli� tarihinden itibaren 10 i� günü 

içerisinde, �DARE’nin T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza �ubesi nezdinde 5383007-5001/ Kira 
Tahsilatları hesabına pe�in olarak yatıracaktır. Di�er yıllara ait kira bedelleri ise, kira dönemi 
ba�ında pe�in olarak ödenecek olup, bir önceki bir yıllık dönemin kirasına TU�K tarafından 
açıklanan Yıllık De�i�im (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre De�i�im) (ÜFE) oranında artı� 
yapılacaktır. Bu oranın negatif (eksi) çıkması halinde kira artı�ı uygulanmayacak olup bir önceki 
yıla ait kira bedeli alınacaktır. Ta�ınmazın toplam kiralama süresi 10 (on) yıldır.  

   
9- En yüksek kiralama teklifini veren, teklif alma toplantısı sonunda, teklif bedeli üzerinden %4 

oranında nakdi teminatı en geç toplantıyı takip eden 2 (�ki) i� günü mesai bitimine kadar �darenin 
Ziraat Bankası Ankara/Bilkent �ubesindeki 5383007 -5001 no.lu hesabına ödeyecek ve ödemeye 
ili�kin dekontu �dareye teslim edecektir. 

 
10- Toplantıda verilen teklifler, teklif sahiplerinin %4’lük nakdi teminatları yatırmı� olmaları halinde en 

geç 3 (üç) i� günü içerisinde �darenin onayına sunulacaktır. Sözle�me imzalanıncaya kadar 2. ve 
3. tekliflerin teminatları alıkonulacaktır. �hale, �darenin onayı ile kesinle�ecektir. �dare, ihaleyi teklif 
verene yapıp yapmamakta serbesttir. �darenin tekliflerin toplanmasının ardından kiralamadan 
vazgeçmesi halinde, teklif verenler tarafından yatırılan teminat tutarları kendilerine iade 
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edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek 
süreye ait �dareden faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. 

 
11- Teklif verenler ihale anında ula�tıkları teklif bedelleriyle ba�lıdır. En yüksek teklifi verenin 

teminatını yakmak suretiyle teklifinden vazgeçmesi halinde �dare, di�er teklif verenlerden 
diledi�ine kiralama yapabilir.  
Teklifleri �dare tarafından kabul edilen,   
a)�hale sonucunun tebli� edildi�i tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde teklif bedelini nakden ve 
defaten, �dare’nin Ziraat Bankası Ankara/Bilkent �ubesindeki 5383007 -5001 no.lu hesabına alıcı 
Adı Soyadı/Ünvan, “25699 ada 1 parsel kira bedeli” dekont açıklamasıyla ödeyecektir. 
 
b) �hale sonucunda ihaleyi kazanan sözle�me a�amasında; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 
gere�i  kira  bedeli üzerinden  hesaplanan  tutara  ait yatırılması  zorunlu  olan ihale karar pulu 
(‰ 4,5)  ve sözle�me damga vergisi (‰ 1,5) tutarını �dare’nin T.C.Ziraat Bankası, Ankara, Bilkent 
Plaza �ubesi nezdindeki 5383007 -5001  nolu hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, “25699 ada 1 
parsel Damga Vergisi/�hale Karar Pulu” dekont açıklaması ile ödeyecektir. Kiracı ödemelere 
ili�kin dekontu �dare’ye teslim ettikten sonra kiralama sözle�mesi imzalamaya hak kazanacaktır. 
Sözle�menin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve kira bedelinin yatırılmaması halinde, di�er 
katılımcıların teklifleri de�erlendirmeye alınacaktır.  
 

12- Kiralamaktan vazgeçen veya ihale bedelini süresinde yatırmayan teklif sahibinin hakkı iptal 
edilerek, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları ve %4 
oranında nakdi teminatı �darece irat kaydedilecektir. 
�dare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan ta�ınmazın kiralanmaması 
halinde, katılım teminatı ve yapmı� oldu�u tüm ödemeler teklif verene iade edilecektir. Bu konu 
üzerinde teklif verenin herhangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. 
 

13- 03 Mayıs 2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü�e giren Toplu Konut 
�daresi Ba�kanlı�ı Satı�, Devir �ntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 
Satı�ı Kar�ılı�ı Gelir Payla�ımı �hale Yönetmeli�i’nin 7.maddesinde belirtilen ki�iler ihaleye 
katılamaz. Toplantı sonunda en yüksek teklifi verenin �dare personeli oldu�unun anla�ılması 
halinde �dare; katılım teminatını irat kaydetmeye yetkilidir. 

 
14- Teminatı yatırarak sözle�me yapmaya davet edilen en yüksek teklifi veren katılımcı %4 oranında 

teminatı yatırdı�ı halde, kendisine verilen süre içerisinde kiralama sözle�mesini imzalamazsa 
veya kira bedelinin tamamını verilen sürede yatırmazsa katılım bedeli ile %4 oranında kati 
teminatı da �darece irat kaydedilecektir. 

 
15- Toplantı ba�kanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan ki�ileri 

toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı 
bulunmadı�ını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder.  
 

16- Açık Artırma Toplantısında teklif veren tüm katılımcıların katılım teminatı ile vermi�lerse %4 
oranında nakdi teminatları, teklif verdikleri ta�ınmaz ile ilgili olarak herhangi bir sonuca 
ula�ılıncaya; ihale kesinle�ene kadar tutulmaya devam edilecektir. Teklif verenlerin katılım 
teminatları için kendilerine iade edilinceye kadar geçecek süreyle ilgili olarak �dare’den faiz, 
tazminat vb. gibi herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Toplantı sonrası en yüksek 3 (üç) 
teklifi veren teklif sahiplerinin dı�ındaki teklif veren bayrak sahiplerine, ihale kesinle�tikten sonra 
ödemi� oldu�u katılım bedeli 3 (üç) i� günü içinde vermi� oldu�u banka hesap numarasına iade 
edilecektir. Toplantıda teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdi�i tarihi takip 
eden 3 (üç) i� günü sonunda iade alabileceklerdir. 

 
17- Teklif veren tarafından yatırılan katılım teminatı ve %4’lük nakdi teminatı; kiralamanın 

kesinle�mesinden sonra kira bedelinden dü�ülecektir. 
�haleyi kazanamayan teklif sahiplerinin �dare hesabına yatırmı� oldukları %4 nakdi teminatları 
ihale sonuçlandıktan sonra en geç 5(be�) i� günü içerisinde bildirdikleri banka hesap no.suna 
iade edilir. 
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18- Kiracı a�a�ıdaki �artlara uymak zorundadır. 
a) Kiracı sabotaj, yangın ve çe�itli tehlikelere kar�ı her türlü tedbiri almak; gerekti�i takdirde 

ta�ınmazın genel görünüm ve ta�ınmazın de�erini dü�ürmeyecek, özelli�ini, verim gücünü 
bozmayacak önlemleri almak ve tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur ve benzeri nedenlerle vuku 
bulacak zarar ve ziyanı �dare’ye ödemek zorundadır. 

b) Kiracı kiraladı�ı ta�ınmaz malı kendi malıymı� gibi kullanmaya ve bozulmamasına; esef ve 
meziyetlerini, �öhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve varsa içinde oturanlara iyi 
davranmaya mecburdur. 

c) Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı, yakıt masrafları, kapıcı, bekçi, çevre temizlik vergisi vb. 
tüm i�letme giderleri ile kullanımdan do�acak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya 
aittir. 

d) Kiralanan ta�ınmaz mal, kiralayan kiracı tarafından herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, 
�dare kira sözle�mesini bozabilece�i gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto 
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü 
�ahıs tarafından yapılmı� olması mal sahibinin bunu kiracıdan talep hakkına tesir etmez. 

e) Kiralanan ta�ınmazın tamiri lazım gelir yahut üçüncü bir �ahıs onun üzerinde hak iddia ederse, 
kiracı hemen �dareye haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan sorumlu olacaktır. 
Kiracı zaruri onarımların yapılmasına müsaade etmeye mecburdur.  

f) Kiralanan ta�ınmaz malın; kullanılması için lazım gelen temizleme ve ıslah masrafları kiracıya 
aittir. 

g) Kiracı sözle�me süresinin son ayı içinde kiralanan ta�ınmazı görmeye gelen taliplerin gezip 
görmesine ve vasıflarını incelemesine kar�ı koyamaz. 

h) Kira süresi bitti�i halde, kiralanan ta�ınmaz malı, bo�altmadı�ı takdirde kiracı, �darenin bundan 
do�acak zarar ve ziyanı tazmin edecektir. 

i) Kiracının kendisinin, kendisiyle birlikte ya�ayan kimselerin yahut i�çilerin sıhhati için ciddi bir 
tehlike te�kil edecek derece ve mahiyette bulunmayan �eyler için kiralanan ta�ınmaz malı 
tesellümünden imtina ve kira müddeti içinde zaruri halinde sözle�meyi bozmaya yahut kiradan bir 
miktar kesmeye talepte bulunamaz. 

j) Kiracının kiralanan ta�ınmazın içinde ve dı�ında yaptıraca�ı tezyinat masrafları kendisine ait 
olacak ve sözle�me süresi bitti�inde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı 
olmayacaktır. 

k) Kiracı �darenin rızası olmadan masrafı bütünüyle kendisine ait olmak üzere �ehir suyu, havagazı, 
elektrik alabilecek ve radyo ve televizyon abonesi gibi hizmet mukabil alınan çe�itli ücret ve 
resimler ve demirba� telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır. 

l) Kiracı kiraladı�ı ta�ınmaz mal üzerinde, �dare ve di�er kamu tüzel ki�ileri tarafından yapılacak 
yahut yaptırılacak çalı�malara azami kolaylı�ı göstermek zorundadır. Bu çalı�malar nedeniyle 
herhangi bir zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. 

m) Ta�ınmaz malı kiralayan ortaklardan birisine i�yerinde çekilen ihtar ve açılan tespit, akdin feshi, 
tahliye ve alacakların tahsili davası ve icra takibatı bütün ortaklar hakkında da geçerlidir. 
Mü�terek kiracılar birbirleri için mü�terek borçlu ve müteselsil kefildirler. Ayrıca da, mü�terek 
kiracılar için düzenlenecek kira sözle�melerine de mü�terek kiracıların birbirleri için mü�terek 
borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imza bölümleri açılacaktır. 

n) Kiracı, kiralanan ta�ınmaz üzerinde belirtilen �artlar kapsamında ilave veya yeni tesisler yapması 
halinde �darenin kira artı�ı talebinde bulunaca�ını kabul ve taahhüt eder. 

 
19- Teklif sahiplerinin �artnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres  

de�i�ikli�i v.b. nedenlerle adrese geç ula�ması, tebligatın yapılamaması ve postadaki gecikmeler  
nedeniyle teklif verene geç ula�masından �dare  sorumlu de�ildir. 

 
20- Uyu�mazlıkların çözümünde �dare’nin ses ve görüntü kayıtları da muteber, ba�layıcı, kesin ve 

münhasır delil te�kil edecek olup, bu madde HUMK.287 maddesi anlamında yazılı delil 
sözle�mesi niteli�indedir. 
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21- Kiralama ile ilgili i�lemlerden do�an uyu�mazlıkların çözümlenmesinde �zmir  mahkemeleri ve 

icra daireleri yetkilidir. 
 
22- �� bu 22 maddelik  Açık Artırma Kiralama �artnamesini okudu�umu ve kabul etti�imi beyan 

ederim.              ...... /...... /2009 
 
 

 
T.C.K�ML�K NO : ............................................. 
(�irketlerde Ticaret Sicil No:) 
EHL�YET NO     : ............................................. 
 
ADI SOYAD/ÜNVAN : ............................................. 
 
VERG� NO                  : ………………………………. 
 
AÇIK ADRES�  : .............................................       

        
TELEFON NO   : ............................................. BAYRAK NO   : ........................... 
 
FAKS NO   : .............................................            �MZA   : 
 
GSM NO   : .............................................  
 
TEM�NATIN �ADES�N� �STED���N�Z BANKA VE HESAP NUMARASI  : 


