T.C.
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ
1- İHALENİN KONUSU:
Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki İsabey mahallesi 2050 sokak 101 Ada 1
parsel Yeni Hal Dükkanları No:2/4 (Men.Kod:526) numarataj adresindeki 163,00 m2 hal
dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile
yapılacak ihale ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
İhale 21/03/2017 günü, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk
Cad.No:111 adresinde Belediye Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat
10.50’da yapılacaktır.
3-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:
a) İhale konusu Boş Dükkânımız 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir. Kira süresi,
dükkânın kiracıya teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.
b) Kiralamaya konu taşınmaz mal kira sözleşmesinin süresinin bitiminde herhangi bir ihtar
ve hükme gerek kalmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunun 75. maddesi gereğince tahliye ve idareye teslim edilecektir. Kiraya verilen yerin
idareye teslimi tutanakla yapılır. Tutanakta kiracının tasarrufuna bırakılan taşınmaz ve teslim
tutanağında belirlenen müştemilat (var ise) yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve
müştemilat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli tazmin edilir.
4-TAŞINMAZLARDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:
Kiralanandaki kullanım amacı ve faaliyet şekli Selçuk Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih
ve 277 sayılı kararıyla “Hal Dükkanı’’ olarak kiraya verilecektir.
Kiraya verilecek yukarıda belirtilen taşınmazımızda kiracı tarafından yürütülecek faaliyetler
ile yapılacak iş türleri; Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmelik ile
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin genel hükümlerine ve Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinde belirtilen hususlar ile Belediyemizin yazılı muvafakatiyle
belirlenir.
Kiralanandaki kullanım amacı ve faaliyet şekli Belediyemizin yazılı muvafakati olmadan
değiştirilemez. Dükkânımız; Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmelik
ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki hükümlere göre
ruhsatlandırılacaktır. Ruhsat almış işyerleri, kira sözleşmesinde belirtilen faaliyet ve/veya yapılacak
iş türleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz ve kullanım amacı tek taraflı olarak değiştirilemez.
5- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, KESİN TEMİNATI ve
DEPOZİTOYA İLİŞKİN ESASLAR
5-1) İzmir ili, Selçuk İlçesi İsabey Mahallesi 2050 sokak 101 Ada 1 Parsel yeni hal dükkanları
No:2/4 (M.K:526) numarataj adresindeki 163,00 m2 yüzölçümündeki Boş Hal Dükkânı aylık
muhammen kira bedeli 1.800,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 21.600,00 TL geçici teminat
bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
648,00 TL’dir.
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5.2.) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (1 yıllık) ihale
bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
5.3) Selçuk Belediyesinin 2017 Mali Yılı Tarife Cetveline göre; Hal Kira Ücretlerinin
Teminatı olarak 15.000,00 TL ve Ticari güvenin sağlanması tarafların haklarının korunması ve
üretici tarafından teslim edilen ürünlerinin bedelinin teminat altın alınması amacıyla 60.000,00 TL
teminat ücreti alınacaktır. Bu bedeller nakdi olarak yatırılabileceği gibi banka teminat mektubu,
Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde
çevrilebilir diğer kıymetler kiracı tarafından kiraya veren lehine en geç 15 (onbeş) gün içinde ve
sözleşme imzalanmasından önce verilecektir.
5.4) İhale üzerinde kalandan ihalede teklif ettiği aylık kira üç katı oranında “Depozito”
alınacak olup, kira bedellerinin zamanında ödenmemesi veya kiracı tarafından taşınmaza zarar
verilerek zararın tazmin edilmemesi durumunda kira borçları ve tespit edilen zarar miktarı
mahkemeden herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın depozitodan tahsil edilecektir.
5.5.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden
itibaren 15 gün içinde kesin teminatı ve depozitoyu yatırmak, kiracı tarafından yürütülecek
faaliyetler ile yapılacak iş türlerini belirten belgeyi Belediyemiz İş Yeri Ruhsatlar Servisinden
alınacak uygunluk belgesini de bahse konu olan 15 gün süre içerisinde getirmek, kira
sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek
zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.
5.6-)İhale üzerinde kalan kiracı, ihale onay tarihinden itibaren 15 gün içinde geçici
teminatını, % 6 kesin teminata çevirmediği, Hal Kira Ücretlerinin Teminatı olarak 15.000,00 TL
(Onbeşbin.TL) ile Ticarî güvenin sağlanması, tarafların haklarının korunması ve üretici tarafından
teslim edilen ürünlerin bedelinin teminat altına alınması amacıyla 60.000,00 TL (Altmış Bin.TL)
tutarında nakit, banka teminat mektubu, Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul
rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler kiracı tarafından kiraya veren lehine en
geç 15 (onbeş) gün içinde ve sözleşme imzalanmasından önce verilecektir. Şartnamenin (5.2 ve
(5.3)’ncü maddesinde belirtilen teminatları vermediği ve kira sözleşmesi yapmadığı takdirde ihale
Belediye lehine feshedilecek, yatırılan geçici teminat ve depozit bedeli Belediyeye gelir
kaydedilecektir. Kiracı ihale süreci ve sözleşmenin imzalanmasından sonra teminata ilişkin
yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerini yerine getirmek zorundadır.
5.5) İlk 1 (Bir) yıllık kira bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte Belediyeye peşin
olarak ödenecektir.
6- KİRA ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ŞEKLİ:
Kiracıya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, bir
önceki yıla ait kira bedelinin yıllık Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında arttırılması suretiyle
ödenecektir.
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Aylık kira bedelleri her ay ait olduğu ayın son gününe kadar Ziraat Bankası Selçuk
Şubesinde Selçuk Belediyesine ait bulunan 7397990–5017 nolu hesaba veya Belediye veznelerine
nakit veya kredi kartı ile ödenecektir. Her ne şekilde olursa, olsun bu sürede ödenmeyen kira
bedellerine, 6183 Sayılı Yasanın 51. maddesinde öngörülen gecikme zammı şekil ve oranında
gecikme faizi uygulanır.
Kira bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi halinde kiracının
belediye vermiş olduğu kesin teminat belediyeye gelir kaydedilir.
7- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
Bu ihaleye katılacak olanların Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki
Yönetmeliğin 29.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmekte olup;
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
e) İlgili Oda kaydı belgesi ( Üreticiler için Ziraat Odası, Komisyoncu ve tacirler için Ticaret
Odası)
f) Adli Sicil Kayıt Belgesi
g) Gerçek kişi tarafından imzalanmış taahhütname
h) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması,
B)Tüzelkişiler için:
a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve
vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
f) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen
yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
h) Oda kaydı belgesi,
g) Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerince imzalanmış
taahhütname,
h) Vergi numarası,
ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı
olduğunu gösterir belge
C) Adi Ortaklıklar için
a) Noterlikçe onaylanmış ortaklık sözleşmesi aslı veya tasdikli sureti,
b) Ortakların nüfus cüzdan sureti
c) Tebligat adresini gösterir adres beyanı,
d) İhale ile ilgili yatan geçici ve ek teminat, depozit makbuzları
e) İlgili Oda kaydı belgesi
f) Ortakların Adli Sicil Kayıt Belgeleri
g) Ortaklarca imzalanmış taahhütname
h) Vergi numarası,
ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı
olduğunu gösterir belge
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D)Üretici Örgütleri için
a) Bakanlıkça verilmiş üretici örgütü belgesi aslı veya tasdikli sureti,
b) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, yönetim kurulu üyeleri için ikametgah
belgesi
d) İhale ile ilgili yatan geçici ve ek teminat, depozit makbuzları
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı,
f) Örgütü bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerince imzalanmış
taahhütname,
h) Vergi numarası,
ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı
olduğunu gösterir belge
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeler ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı
Halleri Hakkındaki Yönetmeliğine göre tanzim ve ibraz edilmesi istenilen belgeleri de ihale saatine
kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
8- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
e) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde hal dükkanı kira sözleşmesinin feshine veya
satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da
devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,
g) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 28/3
maddesine göre; Haldeki işyerleri, üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccarlara kiralanır.
Aynı halde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabilir. İşyeri, adi
şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz.
B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Selçuk Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar
bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
10- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir
veya iptal edilebilir.
11- Kira bedeli nettir. Kira sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme
giderleri ile kiralananın kullanımından ve benzeri hallerden kaynaklanabilecek her türlü vergi, resim
ve harçlar ile her türlü ücretler ve katılım payları kiracıya aittir.
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12- İhale ile ilgili şartname hükümleri mesai saatleri dâhilinde Selçuk Belediyesi Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
13- Kiracı, kira sözleşmesi devam ettiği süre içerisinde ve kira süresinin sonunda kira
bedelinde ve teminat miktarlarında tenzil talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
14-Kiralanan yere ait elektrik, su aboneleri kiracı adına olacak ve tüketim bedelleri de kiracı
tarafından ödenecektir. Taşınmazın kullanıma ilişkin katı atık toplama ve bertaraf ücretleri ile her
türlü katılım payı kiracı tarafından ayrıca ödenecektir.
15- Geçmiş ay ve aylara ilişkin kira borcu bulunan kiracının ödediği kira, önceki aylara ait
kiraların ödendiği anlamına gelmez. Kiracı ödediğini iddia ettiği ay kira bedeline ilişkin makbuz
veya banka dekontu ibraz etmedikçe kiralayanın her türlü kayıtlarının esas olacağını kabul
etmektedir.
16-Kiralanan ile ilgili olarak ileride doğabilecek her türlü genel yönetim giderleri kiracıya aittir.
17- Kiracı, kiraya verenin yazılı muvafakati olmaksızın kiralanan kısmen ve tamamen
başkasına kiralayamaz, kullanım hakkını ve sözleşmeyi bir başkasına devredemez, hiçbir şekilde
başkasına işgal ettiremez, kullandıramaz, iş ortağı ve kar ortağı alamaz.
18- Kira konusu dükkân boş tutulamaz, depo olarak veya şartnamede belirtilen amaç dışında
kullanılamaz. Kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 45 gün içinde işletmeye
açılacaktır. Kiralanan taşınmazın kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmaması
veya sınırlı olarak kullanılması halinde kiracı, kira bedelinin indirilmesini isteyemez, kiracı kira
bedelini tamamen ödemekle yükümlüdür.
19- Kiracı, sözleşme süresinin bitiminden önce kiralananı geri verdiği takdirde,
kiracının Belediyeye vermiş olduğu kesin teminat belediyeye gelir kaydedilir.
20- Kiracı her zaman kiralayanın yetkili elemanlarınca denetlenmesine izin vermek zorundadır.
21- Kira konusu taşınmazda kira sözleşmesi süresince kiracının talebi üzerine ve idarece izin
verilen, kiracının yapacağı tüm imalatlar, kira sözleşmesinin sona ermesi ve/veya herhangi bir
sebeple tahliyesi halinde hiçbir hak ve alacak talep etmeden kiralayana bedelsiz olarak terk
edilecektir.
22- Kiracı kiralananı kiralayana temiz ve sağlam olarak teslim edecektir. Kiracı ayıplı ve
kötü kullanımdan dolayı doğan her türlü zarar ve ziyanı tanzim edeceği gibi, ihale süresince
kullanımdan doğacak koruma, bakım ve onarım giderlerinin tamamı kiracıya aittir. Kiracı kira
sözleşmesinin sona ermesi ve/veya taşınmazdan tahliyesi halinde bakım ve onarım giderleri için
idareden hiçbir hak ve alacak talep etmeyecektir.
23-İşyerinde kiraya verenin yazılı izni olmaksızın herhangi bir değişiklik ve tadilat
yapılamaz, boya dahil dış cephede herhangi bir değişikliği yapılamaz, ilave imalat yapılamaz.
Kiracı tarafından işyerinde yapılacak her türlü tadilat ve imalatın (zaruri, faydalı veya lüks
imalatlar) gideri kiracı tarafından karşılanacak olup kiracının kira süresi sonunda veya herhangi bir
sebeple taşınmazdan tahliye edilmesi halinde bu imalatların tümü bedelsiz olarak kiraya verene terk
edilecek; bu giderler için kiraya verenden bir bedel talep edilmeyecektir.
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Taşınmazda kiracı tarafından kiralayanın yazılı izni ile asma kat yapılması halinde tüm
giderler kiracı tarafından karşılanacak olup kira süresi sonunda yapılan imalatlar hiçbir bedel talep
edilmeksizin Selçuk Belediyesine bırakılacaktır.
Taşınmaza verilen zararların giderilmesi, izinsiz yapılan ilave imalat veya tadilatların
yıkılması, taşınmazın eski haline getirilmesi için kiraya veren tarafından yapılacak tüm giderler, %
20 fazlası ile kiracıdan tahsil edilir. Bu giderler kiracının teminatından kesilir.
Yapımına muvafakat edilen eklenti ve değişikliklerin de yasa ve yönetmelik ile kiralayan
tarafından belirlenen hüküm ve standartlara uygun olması şarttır. Ayrıca kiracı bu koşullara
uymayan her türlü ilave ve değişikliklerden doğan zarar ve ziyanı tanzim ile kiralanan yeri eski
haline getirmekle yükümlüdür. Sayılan koşullara uygun her türlü ilave ve değişiklik, kira
sözleşmesinin sona ermesi ve/veya tahliye anında hiçbir hak ve alacak ileri sürülmeksizin
kiralayana terk edilir.
24-Kiracı kiralanan taşınmazı mahallindeki görünümü bozucu ve önemini azaltıcı şekilde
kullanamaz. Kiracı kiralananın önünü ve kamuya ait kaldırımı ve sahanlıkları, vitrin, tezgâh,
malzeme ve benzerleri ile işgal edemez. Ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü ve kokulu
faaliyetlerde bulunamaz, patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunduramaz; komşularını rahatsız edici
faaliyetlerde bulunamaz.
25-Kiracı kiralanan taşınmazdaki işletme faaliyetini yürürlükteki mevzuata ve kiralayan
tarafından getirilecek, kurallara uygun olarak sürdürmek zorundadır.
26- Kiracı ihale başvurusu sırasında bildirmiş olduğu adresi kanuni ikametgâh adresi olarak
kabul ve beyan eder. Kiracı bu adresteki değişikliği kiralayana yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese
yapılacak tebliğlere itirazı olmadığını bu sözleşme uyarınca yapılacak ihbar ve yazışmaların adreste
iade olunda dahi noter veya postaya tevdii olunduğu tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını
kabul eder.
Kiracı, ihale başvurusu sırasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresini elektronik yolla
yapılacak tebligatlarda kullanımını kabul eder. Kiracının idareye bildirdiği elektronik posta adresine
elektronik yolla tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat kiracının elektronik adresine ulaştığı
tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Elektronik yolla tebligat yapılması halinde
ayrıca herhangi bir yazılı bildirim şartı aranmaz.
27- Kiracının, işbu şartname ve taraflar arasında imzalanacak sözleşme hükümlerinden
herhangi birine aykırı hareket etmesi halinde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre
içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilebilir. Bu takdirde
kiracının belediyeye vermiş olduğu kesin teminat belediyeye gelir kaydedilir ve taşınmazın yeniden
kiraya verilmesine kadar geçecek süreye ait kira bedelleri kiracıdan tazminat olarak tahsil edilir.
28- Kiracının iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan dolayı belediyenin bir zararı
doğarsa 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.
29- Kiracı sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk
veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin
oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla
taahhüdüne devam edebilir.
Eğer yüklenici veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum
ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.
Bu kuralın uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan dolayı belediyenin bir zarar doğarsa
2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.
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30- Kira konusu işyerine asılacak tanıtıcı tabelalar kiracı tarafından Selçuk Belediyesince
belirlenecek standartlara uygun şekilde imal edilerek asılacaktır. Selçuk Belediyesince belirlenen
standartlar dışındaki tabelalar belediyece kaldırılabilir.
31- Kiracı tarafından toptancı halinde işyeri veya satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş
yollarında mal teşhir edilemez, satılamaz, mal veya boş kap bulundurulamaz; bu alanlar işgal
edilemez. Toptancı hal alanı içinde geliş geçişi, trafik akışını engelleyecek davranışlarda
bulunulamaz. Kiracı Toptancı Hal alanı içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü ve kokulu
faaliyetlerde bulunamaz, patlayıcı ve yanıcı malzemeler bulunduramaz.
32- Kiracı Toptancı Hali içinde her türlü atık malzemelerini ve çöplerini Selçuk
Belediyesince belirlenen alanlarda ve şekilde toplayacaktır. Satış yeri veya işyerinin temiz ve
bakımlı tutulması zorunludur.
33- Kira ücretlerinin teminatı olarak 15,000.00 TL (Onbeşbin.TL); ticarî güvenin
sağlanması, tarafların haklarının korunması ve üretici tarafından teslim edilen ürünlerin bedelinin
teminat altına alınması amacıyla 60,000.00 (Altmışbin.TL) tutarında nakit, banka teminat mektubu,
Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde
çevrilebilir diğer kıymetler kiracı tarafından kiraya veren lehine teminat olarak verilecektir.
Teminat, ihale onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ve sözleşme imzalanmasından
önce verilecektir. Kiracı ihale süreci ve sözleşmenin imzalanmasından sonra teminata ilişkin
yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerini yerine getirmek zorundadır.
Kiracı tarafından teslim alınan malların cinslerine, doğal özelliklerine, standartlarına ve
hijyenik şartlara göre özenle korunmaması veya toptancı halinden satın alınan malların bozuk ya da
sıhhî olmaması nedeniyle meydana gelen zararlar ile süresi içinde üreticiye ödenmeyen mal
bedelleri, ilgililerin talebi üzerine hal hakem heyeti veya mahkeme kararıyla verilen teminattan
kesilerek ödenir. Kiracının kira bedelini veya hal rüsumunu zamanında ödememesi halinde, bu
bedeller teminattan kesilerek tahsil edilir. Teminat miktarı her yıl belediye meclisince arttırılır.
Kesilen veya arttırım nedeniyle eksilen teminat miktarı on beş gün içerisinde kiracı tarafından
tamamlanır. Teminatların muhafazası, nakde çevrilmesi ve zarar görene ödenmesi aşamasında
ortaya çıkacak tüm masraflar teminat sahibine aittir. Teminatı süresinde vermeyenlerin veya
teminattan kesinti yapılması, teminat miktarının artırılması neticesinde eksilen teminatını süresinde
tamamlamayanların kira sözleşmesi feshedilir.
34- Kiracı tarafından hal içerisinde malların toptan veya perakende ticaretinde;
a) Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların
düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması,
stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda
bulunulması,
b) Malların, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak
satışa sunulması,
c) Malın kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde
bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları
yanıltıcı ifadelere yer verilmesi,
d) Malın miktarının, satış değerinin, komisyon oranı veya ücretinin ya da kanunî kesintilerin
üreticiye gerçeğe uygun olmayarak intikal ettirilmesi,
e) Halde, toptan satış miktarının altında mal satılması,
f) Halde oluşan mal atıklarının ayıklanarak hal içinde toptan veya perakende satılması,
g)Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal
konulması,
h) Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya
standartlara aykırı mal satılması,
ı) Malların etiketlenmesine, bu yerlerde araç bulundurulmasına, satış yeri numarasını gösterir
levhaya, kiracılarca kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak
mevzuattaki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi,
yasaktır. Bu yasakların ihlali aynı zamanda sözleşmeye aykırılık teşkil eder.
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35- Kiracı teslim aldığı malları cinslerine, doğal özelliklerine, standartlarına, gıda
güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin şartlara göre özenle korumak ve gerekli bilgileri vermek, kanunî
kesintileri satış bedelinden düştükten sonra mal bedelini satış tarihinden itibaren on beş iş günü
içinde üreticiye veya üretici örgütüne ödemek zorundadır. Kiracının bir takvim yılı içinde üretici
alacağını, süresi içinde üç kez ödemediğinin tespiti halinde kira sözleşmesi feshedilir.
36- Kira bedelinin kiraya verenin yazılı uyarısına rağmen verilen süre içinde ödenmemesi
halinde kira sözleşmesi feshedilir.
37- Kiracının toptancı halinde yaptığı satışlarda, bir takvim yılında iki kez fatura
düzenlemediği veya noksan fatura düzenlediğinin tespiti halinde kira sözleşmesi feshedilir.
38- Kiracı tarafından toptancı halinde çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılamaz;
belediye personeli, diğer kiracılar, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede
bulunulamaz.
39- Kiracı, 5957 sayılı Kanun, Toptancı Hal ile ilgili mevzuat hükümleri ve Selçuk
Belediyesi Toptancı Hal Yönetmeliği ile toptancı hal mevzuatında yapılacak değişikliklere bağlı
yeni mevzuat hükümlerine, Toptancı Hal Hakem Heyeti kararlarına, ilgili Bakanlıkça belirlenecek
kurallara, işbu şartname ve imzalanacak sözleşme hükümlerine; sözleşme ve mevzuatta belirtilen
tüm yasaklara aynen uymak zorundadır.
40- Kiracı kiraya verenin yazılı uyarısı üzerine şartname hükümlerine ve imzalanacak kira
sözleşmesine aykırılığı yirmi gün içinde gidermek zorundadır. Kira sözleşmesine aykırılığın yirmi
gün içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi feshedilir.
41- Kiracı, kiralayana kanuni ikametgah adresini bildirmek zorundadır. Kiracı bildirmiş
olduğu adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul ve beyan eder. Kiracı bu adresteki değişikliği
kiralayana yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebliğlere itirazı olmadığını bu sözleşme
uyarınca yapılacak ihbar ve yazışmaların adreste iade olunsa dahi noter veya postaya tevdii
olunduğu tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul eder.
Kiracı, kiralayan ile ilgili iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere kira sözleşmesinin
imzalanmasından önce bir elektronik adres temin etmek ve kiraya verene bildirmek zorundadır.
Kiracıya elektronik yolla tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat, kiracının elektronik adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Kiracı, elektronik yolla tebligata itiraz
edemez. Elektronik posta adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin yazılı olarak kiraya verene
bildirilmesi zorunludur. Elektronik posta adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde, yukarıda
bildirilen elektronik posta adresine yapılacak tüm tebligat ve bildirimler muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Elektronik yolla tebligat
yapılması halinde ayrıca herhangi bir yazılı bildirim şartı aranmaz.
43- Kiracı, kira sözleşmesinin feshine ilişkin kararın kendilerine tebliğinden itibaren en geç
otuz gün içinde işyerini tahliye etmeye ve kiraya verene teslim etmeye mecburdur. Bu süre sonunda
tahliye edilmemesi halinde belediye zabıtası tarafından tahliye ettirilir.
44- Sözleşmenin akdini takiben taraflar arasındaki her türlü yazışma ve işlemler sözleşmeyi
değiştiremez ve sözleşme hükümlerinin aksine tarafları bağlayamaz. Sözleşme ancak tarafların
birbirine uygun irade beyanların havi bir belgenin imzalanması ile değiştirilebilir.
45- Kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Selçuk Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
46- İşbu Gayrimenkul Kira Şartnamesi 46 (kırkaltı) maddeden ibarettir.

Dr.Dahi Zeynel BAKICI
Belediye Başkanı
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