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DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 

   

KONU: TOKAT HAVALİMANINDA YAKIN TARİHTE HİZMETE 

AÇILACAK OLAN TERMİNAL BİNASINDA BOŞ BULUNAN TİCARİ 

MAHALLERİN KİRALAMA İHALE İLANI 

 

1.  Tokat Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ;  

 - İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan  Z-04 nolu 21,41 m²’lik 

alanın hediyelik eşya satış mahalli olarak KDV dahil aylık 2.750.-TL 

(ikibinyediyüzelliTL), 

 - İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan  Z-05 nolu 34,56 m²’lik 

alanın yöresel ürün satış mahalli olarak KDV dahil aylık 5.000.-TL (beşbinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan  Z-06 nolu 21,94 m²’lik 

alanın GSM ürünleri ve akesesuarı satış mahalli olarak KDV dahil aylık 2.200.-TL 

(ikibinikiyüzTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan  Z-163 nolu 26,42 

m²’lik alanın büfe mahalli olarak KDV dahil aylık 3.000.-TL (üçbinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan  Z-164 nolu 26,42 

m²’lik alanın yöresel ürün satış mahalli olarak KDV dahil aylık 5.000.-TL (beşbinTL), 

- İç ve dış hat gelen yolcu salonunda dış hat tarafında  bulunan  Z-07 ve Z-06A  

nolu toplam 95,04 m²’lik alanın kafeterya ve depo mahalli olarak KDV dahil aylık 

7.500.-TL (yedibinbeşyüzTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan  Z-162 nolu 32,15 

m²’lik alanın hediyelik eşya satış mahalli olarak KDV dahil aylık 3.250.-TL 

(üçbinikiyüzelliTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu check-in salonunda bulunan Z-160 nolu 29,40 m²’lik 

alanın parfümeri ve kozmetik ürünleri satış  mahalli olarak KDV dahil aylık 3.000.-TL 

(üçbinTL), 

- Havalimanınca uygun görülecek mahalle konulacak bir adet masaj koltuğu 

mahalli KDV dahil aylık 1.000.-TL(binTL), 

- Havalimanınca uygun görülecek mahalle konulacak bir adet şarjmatik mahalli 

KDV dahil aylık 500.-TL(beşyüzTL), 

- İç ve dış hat gelen yolcu salonunda (ana salon) bulunan  Z-14 nolu 8,65 

m²’lik rent a car mahalli KDV dahil aylık 4.000.-TL (dörtbinTL), 

- İç ve dış hat gelen yolcu salonunda (ana salon) bulunan  Z-15 nolu 8,75 

m²’lik rent a car mahalli KDV dahil aylık 4.000.-TL (dörtbinTL), 

- İç hat giden yolcu arındırılmış salond bulunan Z-91, Z-93, Z-95A nolu 

toplam 99,19 m²’lik kafeterya mahalli KDV dahil aylık 10.000.-TL (onbinTL), 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

- T 1 katında bulunan 1-41 ve 1-39 nolu toplam 322,47 m²’lik restoran mahalli 

KDV dahil aylık 20.000.-TL (yirmibinTL), 

muhammen kira bedelleri üzerinden ekli sözleşme taslağı ve ihale şartnameleri 

doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 

 

     2. Söz konusu mahallere ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel 

Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Tokat Havalimanı 

Müdürlüğünden beher hacim için KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında 

temin edilebilir. 

 

    3. İhaleye katılmak isteyenler; 

 - Giden yolcu salonunda bulunan  Z-04 nolu 21,41 m²’lik alanın hediyelik eşya 

satış mahalli için 10.000 TL (OnBinTL), 

 - Giden yolcu salonunda bulunan  Z-05 nolu 34,56 m²’lik alanın yöresel ürün 

satış mahalli için 20.000 TL (YirmiBinTL), 

- Giden yolcu salonunda bulunan  Z-06 nolu 21,94 m²’lik alanın GSM ürünleri ve 

akesesuarı satş mahalli için 10.000 TL (OnBinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu salonunda (ana salon)  bulunan  Z-163 nolu 26,42 

m²’lik alanın büfe mahalli için 15.000 TL (OnBeşBinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu salonunda (ana salon)  bulunan  Z-164 nolu 26,42 

m²’lik alanın yöresel ürün satış mahalli için 20.000 TL (YirmiBinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu salonunda (ana salon) dış hat tarafında  bulunan  Z-

07 ve Z-06A  nolu toplam 95,04 m²’lik alanın kafeterya ve depo mahalli için 30.000 

TL (OtuzBinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu salonunda (ana salon)  bulunan  Z-162 nolu 32,15 

m²’lik alanın hediyelik eşya satış mahalli için 15.000 TL (OnBeşBinTL), 

- İç ve dış hat giden yolcu salonunda (ana salon)  bulunan  Z-160 nolu 29,40 

m²’lik alanın parfümeri ve kozmetik ürünleri satış  mahalli için 15.000 TL 

(OnBeşBinTL), 

- Havalimanınca uygun görülecek mahalle konulacak bir adet masaj koltuğu 

mahalli için 7500 TL (YediBinBeşYüzTL), 

- Havalimanınca uygun görülecek mahalle konulacak bir adet şarjmatik mahalli 

için 4000 TL (DörtBinTL), 

- İç ve dış hat gelen yolcu salonunda (ana salon) bulunan  Z-14 nolu 8,65 

m²’lik rent a car mahalli için 16.000 (OnAltıBinTL), 

- İç ve dış hat gelen yolcu salonunda (ana salon) bulunan  Z-15 nolu 8,75 

m²’lik rent a car mahalli için 16.000 (OnAltıBinTL), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- İç hat giden yolcu salonunda (arınmış salon) bulunan Z-91, Z-93, Z-95A nolu 

toplam 99,19 m²’lik kafeterya mahalli için 40.000 (KırkBinTL), 

- T 1 katında bulunan 1-41 ve 1-39 nolu toplam 322,47 m²’lik restoran mahalli 

50.000 (ElliBinTL), 

geçici teminat verilecektir. 

 

4.Söz konusu mahallere talipli olanlar; 

     - Büfe, hediyelik eşya satış mahalli, rent a car, yöresel ürünler satış mahalli ve 

GSM ürünleri ve aksesuarları satış mahallerine talipli olanlar 03/02/2022, 

     - Kafeterya, restoran, parfümeri ve kozmetik satış mahalli, masaj koltuğu, şarjmatik 

mahallerine talipli olanlar 04/02/2022, 

günü saat 09:30’a kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ 

Tokat Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları 

yapılmamış sayılacaktır. 

 

6. Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler 

geçersizdir. 

 

7. İhaleler; 

      - Büfe, hediyelik eşya satış mahalli, rent a car, yöresel ürünler satış mahalli ve 

GSM ürünleri ve aksesuarları satış mahallerine talipli olanlar 03/02/2022, 

      - Kafeterya, restoran, parfümeri ve kozmetik satış mahalli, masaj koltuğu, 

şarjmatik mahallerine talipli olanlar 04/02/2022, 

günü saat 10:00’dan itibaren sırasıyla Tokat Havalimanı Müdürlüğünce yapılacaktır. 

 

8.   Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 

06560 Yenimahalle / Ankara 

Tel:      0 312 204 22 97 

Faks:   0 312 212 54 22 

 


