
TARSUS BELEDiYE BAŞKANLIĞ INDAN
ILAN

|-GENEL ŞARTLAR
Madde l-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar31l1012018 tarihinde yapılacak ilrale ile satılacaktır.
Madde 2-) Satışı r,apılacak taşınmazların niteligi. muhammen bedeli. geçici teminatı ihale tarihi ve saati
aşağıdadır. 3065 Sayılı Katnıa Değer Vergİsİ Karıuııu gereğİ. Beledİyelerin taşınnlaz satışları KDV'den muaftır.
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l Caziler l 17İll6
Alta1,1ılar Ilah.
02lJ Sk. No:4 Arsİ E=0.80 \'ençok=7.00

Konut Alını 26J.00 l l8.J50.00 J.550.50 J1.10.20ltl
l l:00

2 C aziler ll7811 Altaylılar iltah.
02lJ Sk. No:6

Arsa E=0.80 \'ençok=7.00
Konut.{lanı 26J.00 ı l8.J50,00 J.550.50 Jı.l0.20ı{l

l l:05

J (, aziler l {ıJ()/ l 2
,\lıa.rlılar \lah.
02l7 Sk. \o:lJ .\ rsa

t-=().tl(} \ ençok=7.(l()
K<ınııt.\lını 2s(}.(X) l l ].5(X).()() J.J75.0() Jl.ı0.20l8 ll:l0

1 (laziler l .|ıt()/ l J Alta1,|ılar }lah.
02l7 Sk, \o:l6 .\ rsa

E=0.80 \'ençok=7.00
koııut Alanı 2J9.(X) l I2.050.00 J.J61.50 J l. l0.20l8 ll:l5

5 (l azi ler l {80/I {
.,\ltal lılar }lah.
02l7 Sk. \tı:ltt Arsa E=().tl() \ e nçtık=7.(X)

konııt Alanı 2Jt1.00 l l l.(,()().00 J.J{ı1.00 J1.10.2(}lıt
l l:20

6 (i a zi leı, l {{5/7
Altaylılar lllah.
0220 Sk. \o:7 ,Arsa

E=0.8() \ ençok=7.00
Konııı,-\lanı {6l .0() 207.{5().00 6.223.5(} Jı.l0.20lıi

l l:25

,7 (,ıziltr l{{5/ıi
-\lıal lılar \lah.
()220 Sk. \o:5 ,.\ rsa

[-:().ti() \ cnçtık=ı.(X)
K()nııl .\lanı

.l5-1.{)(} 2(){.J()0.00 6.1 29.00 J1.10.20llt
l l:J0

8 ( j azilc ı,
ı {{7/J

.\lta1,1ılar llıh.
(}2JJ Sk. \rı:J Arsa E=0.80 \'ençok=7.()0

Konut Alanı { l J.00 l85.tt50.00 5.575.50 Jl.ı0.20lti
l l:J5

9 (jazilcr ı 148/5
Altı1,1ılar N{ah.
02()7 Sk. \o:4(ı ,\ rsı E=0.80 \'ençok=7.00

konııt Alanı 596.00 26ti,200.00 tt.016,00 J1.10.20lıt
l l:40

ı0 Gaziler 1.1-18/6
AIta1,|ılar }lah.
0207 Sk. No:44

Arsa E=0.80 \'ençok=7.00
Konuı Alanı {5l .00 202.950.00 (ı.()88.5() J1.10.20lti

l l:,l5

lı (j azi ltr l11811
Altaylılar }lah.
0207 Sk. No:.l2

Arsa E=0.80 Yençok=7.00
Konut,Alanı 520.00 2J1.000.00 7.020.00 J1.10.20l8

t l:50

l2 (j azi ler ]9J51 l
Alta1,1ılır \lah.
()2J5 Sk. \o:I9 ,{ rsa

E=O.tl() \'cnçok=7.00
Kıınııt..\lanı {JJ.0() l9{.ti50.00 5.8.t5.50 J1.1().2()lıi

l l:55

lJ Hiirrir ct 22J l/ lıl lliirri,ı,et }lah.
22()ti Sk. \o:7 A rsa

}.=1.2(} \ ençıık= l(ı.(X)
Kıınııl ..\lanı

2.7ılJ.(X) ı.J92.000.00 .l 1.760.00 J1.10.20lıJ
l 2:00

l{ \ cni J99{/l
kırklarsırtı llah.
\'üzbaşı Yaşar

C]ad. No:l5
A rsa

}-:l.()() \ ençtık= l0.(X}
l'icaret + Konut ,\lınI 1.ıl77.9l 2.5(n).902.75 76.827.08 Jl.!0.2()lıJ l2:05

l5 Şahin
.l557i l Şahin \lah.J276

Sk. \o:l2 ,{rsa A-2 Kcınııt.{lanı J9J.()0 l0ıi.075.00 3.212.25 J1.1(}.2()llJ
l2: l0

l6 Şa h iıı {557/.l Şahin \lah.J27(ı
Sk. \o:ltl Ar§a A-2 Kııııııt..\laııı JJ2.{X) tlJ.(XX).00 2.190.00 J1.10.20lıl

l2: l5

1,7 Şı h iıı J557/5 Şahin llah.J276
Sk. \o:20 A rsa .\-] lrıınııt.\lanı {29.00 l l 7,975.00 J.5J9.25 J1.I0.20|tt

12ı20

l8 ll ithatpaşa l lti l/70
Cazipaşa !lah.l9J2

Sk. No:2
A rsa A-2 Konut Alanı 207.00 62. l0().00 1.86J.00 J1.10.20ıl}

l2:25

ı9 \ıithaıpaşa l l6l l17 Gızipaşa }ıah.l909
Sk. }-o:J5/l

A rsa ,{-2 Konut Alanı ı 6J.00 {ı1.900.00 l..l67.00 Jl.ı0.20ı8
l2:J0

20 \l i thatpa şa
l 162l17

Gazipaşa llah.l909
Sk. No:,l2ll Arsa A-2 Konııt Alanı 20J.()0 60.900.00 ı.827.00 J ı. l0.20 l ti

l2:35

Madde 3_) Taşınmaz|ara ait satış ihalesi yukandaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte

Tozkiıparan Za|ıit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen
salt-ııırıııda. [:ı-ıcüı-ı,ıen lıuzuruııda 2886 Salılı Dei,let İhale Kanuılu"nun j5la Maddesine göre kapalı tek|if usulü ile

},apılacaktır. ..

Madde 4_) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatlart muhammen bedelin %3 (Uç) ü olup. 2 inci
maddedekİ tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.

İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hiznıetler Müdürlüğü. Gelir Yöneticiliği veznesine iha]enin

} apılacağı güı-ı \,e saat 09:j0' daır öııce },atırnlası ve vezneden alırıacak makbuzu dış zarfa koymaları
gerekıllektccl ir.
b) tsaırka ten-ıinat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların
\,,ereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş İki yetkili tarafından
onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ olacaktır.



Mat|rle 5-) İlıalel,e katılabilmek için: 2886 sal,ılı Devlet Ihale Kanunu'nda beliıtilen niteliklere haiz olırrak.
aııılan Kaııunda açıklaıraır biçimde teklifte buluırınak ve geçici tenıinatı yatırmak şarttır.

İ haleye katı labilıııek için;
5.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi.
b) İkanıetgöh ilmühaberi,
c) Nüfiıs Cıizdaııı Fotokopisi.
d) Geçici l-erı,ıinat ıırakbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şaılname bedel makbuzunun as|ı.
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira. para cezası, Emlak. ÇTV vs. borcu

bı"ılunn-ıadığına dair borcu yoktur yazısı,
g) İlıaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,
lı; İstekli adına ihaleye vekAleten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;
- Noterden y,ılı içinde alınmış vekdletnanıesi.
- Noterdeıı yılı içinde alınmış inıza sirküsü.
5.2- Tüzel kişilerde;
a1 İhale katılıı-ıı dilekçesi,
b) İkametgih ilıııühaberi.
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı.
e) Şaılname bedel makbuzunun aslı.

fl Tüzel Kişiliğin. Tarsus Belediyesi Mali Hiznıetler Müdürlüğü Gelir Yönetİcİlİğine kira. para cezası.
Eıılak. (' lV ı,s. borcrı bulıınıııadığına dair borcu yoktur yazısı.

g) Özel l-ıukıık tüzelkişileri; yukarıda belirtilen şartlardaı-ı ayrı olarak. İdare merkezinin bulunduğu yer

ınahkeırresinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi
veya kişileriıı tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edİlmİş imza sirkülerini veya
vekaletırame.

h) Kamu tüzel kişilerinin ise. (a).(b), (c), (d), (e). (0 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik
adıııa ilraleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5.3- Kooperatit Birlik, Dernek veya Vakıf ise;
a) Yetkili orgaı-ılarındaıı alııınrış taşınnıaz ııral kiralanıa 1,,etkisini gösterir belge.
b) Yetkili kılııran kişinin veya kişileriır
b. l - İkanıetg6lı ilmühaberi.
b.2- Nülus Cüzdanı Fotokopisi.
b.3- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü.
c) İhale katılım dilekçesi
d) Cieçici T'eıı-ıiııat nıakbuzu aslı l,ey,a banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubı.ını"ıı-ı aslı.
e) Şartıraıı-ıe bedel nıakbuzuııuıı aslı.
f) Kooperatif. Birlik. Dernek veya Vakfıır Tarsus Be|ediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine

kira, para çezası, Emlak. ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazlsl,
5.4- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve yukarıda istenileı-ı belgelerin

lıer bir ortakça a},rı ayrı verilmesi zorunludur.
5.5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 200,00 TL olup, bedel Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği

veznesine yatırılarak Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış yöneticiliğinden
alııracaktıı,. Şartııaııre ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira. Satış ve Tahsis yöneticiliğinde
i ı-ıce leııebi l i r.

5.6- 3lll0l20l8 tarihinde yapılacak ihale için. istenileıı bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç

31liı0l20l8 Çarşamba günü saat 09:30'a kadar. Tarsus Belediyesi Eırılak ve İstin,ılak Müdürlüğti Kira. Tahsis ve

Satış Yöıreticiliği'ı-ıe teslin-ı etmeleri gerekmektedir.
Madde 6-) 2336 sayı[ı Devlet İhale Kanunu'nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye girenrez.

Madde 7-) Satışlar PEŞİN olarak yapılacaktır.
ilaıı olunur.

Şevket CAN
Belediye Başkanı


