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Madde 1-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar 08/08 l2018 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2-) Satışı yapılacak taşınmazların niteligi, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati

aşağıdadır. Muhammen bedele KDV DAHİLDİR.

S.\o }{ıhalle
Ada

Pa rsel
Mevkii
Kat/Bığ
Böl. No

Niteliği ımar Durıımu
Alan
(M')

Muhammen
Bedel (TL)

Geçici
Teminat

(TL)

ihıle
Tarihi

ihık
Saıti

l Hiirriyet 22J l/l 8
Hürriyet Mah.
2208 Sk. No:7

Arsa E=1.20 Yençok=l6.00
Konut Alanı 2.784,00 1.392.000,00 41.760,00 08.0E.2018 ltı00

1 }'eni 3994ll
Kırklarsırtı Mah.

Yüzbaşı \'aşar
Cad. No:l5

Arsa E=1.00 Yençok:10.00
'I'icareı + Konııt Alanı

4.871,9l 2.560.902.75 76.827,08 08.08.20l8 l l:05

Yeşil J061 ll23 ,\ rsa ı}. I{..\ 25.000.(X) 2.500.000.00 7s.000.00 08.08.20l8 ll:l0

J Ktıııalpaşı {()J1l9 l arla laı,lı 9l)9.(l() ]{.5.1J.()() 7J(ı.29 08.08.20 t 8 ll:l5

5 Kcnıalpaşa {(lJ/20 l arla l'a r lı JJ6.()l) 9.072.00 272,16 08.08.20 l 8 l !:20

6 \'ıı nacı k ---/ 21l Tarla Tarla l 1.600.00 l 27.600.00 3.828,00 08.08.20l8 l l:25

,7 Fer ziçıkıııık 3966l1
Beydeğirmeni
iltah.0722 Sk.

Trafo
Alanı Trafo .\lanı 54.00 t6.200,00 186,00 08.08.20l8

l l:30

8 }l i tatpaşa lJ{l/l6
Gazipaşa

ülah.l956 Sl.ı
No:l4

.{rsa A-J Konut Alanı 368,00 l l0.400,00 33l2,00 08.08.20l8 11:35

9 ]vlitatpaşa l]20/1,1
Gazipaşa

Nlah.l983 Sk.
No:9

Arsa A-3 Konut A|anı 344,00 l 03.200,00 3.096.00 08.08.20l8 l l:40

l0 \litatpaŞa l l56/l ıt

Gazipaşa
!lah.l959 Sk.

\o:5
.\rsa A-2 Konııt.\lanı l76.9tt J{.2.ı5.00 l.J27J5 08.08.20 l 8 l l:45

ll Şahin
.l557/l Şahin \lıh.J276

Sk. \tı: l2
\ rsa ,.\-2 Koııııt,\lanı J9J.(X) ı 08.075.00 3.212,2s 08.0{1.20 l 8

l l:50

lz Şa h iıı { ii? /.| Şahin \lah.J27(ı
Sk. \ıı: ltl

\ rsı \-] Kııııııl \laııı JJ].(X) ı,iJ.O(X).(}0 2.{90.00 08.0ı1.20 ltt
l l:55

lJ Şa hiı {5ir ,5 Şalıiıı \lıh.J1?(ı
Sk. \ıı:2(l \ l,§a \-2 Kııııııl ,\lıııı {]9.{X) l l7.975.00 J,5J9.25 08.08,20 l {t

l2:00

1,1 Ci ıziler 2t120ll
I}ağlar }lah.OJ77

Sk. \tı:2{
,\ rsa A-J Konııı .\lanı 877.(X) J28.ıi75.00 9.866.25 08.08.20l8 l2:05

l5 (i azi le r 2tl2 l /{
Bağlar }lah.0-18l

Sk. \tı:J2
Arsa A-J Konııt Alanı 50 ı .00 l87.875.00 5.636.25 08.08.20l 8

l2: l0

l6 (]ı r[ıı klı r ---i 59 ı Arsa Arsa 2.188.00 6.564,00 l96,92 08.08.20r8
12: l5

1,7 iuitatpaşı l J26ll 84
Gazipaşa

Mah.l973 Sk.
No:J4

Arsa A-2 Konut Alanı l90,00 47.500,00 1.425,00 08.08,2018 12z20

l8 M itatpaşa l326/l85
Gazipaşa

Mah.l97J Sk.
No:J6

Arsa A-2 Konut Alanı l90.00 47.500.00 1.425,00 08.08.20l8 12:25

inuı.'iy,karıdakilistedebelirtilentarihetesadüfedengünVeSaatte
Tcızkopara n Zahit Malıallesi Kasııı Gülek Blıİvarı Belediye Tesisleri idari binada bulunan BelediYe Encümen

+^1-1if,,^.,l"i :l^
saloırunda. Encün-ıen huzurunda 2886 Sayılı Devlet ihate Kanunu'nlın 35/a Maddesine göre kaPalı teklif usulü ile

yapılacaktır.
Mac|de:1_) Sıııışı \apılacak tıışıı,ıı,ı-ıazlıırın (ieçici 'lcıı-ıiııııtları ıııtıhaıl1llleı-ı bedelin %3 (ÜÇ) ü oluP.2 inci

n-ıadcJec]eki tabltıtla l-ıe r tıışı ırı-ııazı Iı karşı sı ııa \ azı l Iıı ı şt ı r.

İhaleye girecek istekliler geçici teııriıratlarıırıı

a) Nakit olarak yatıracak olaİılar Belediye Mali Hizıııetler Miidürlüğii. Gelir Yöneticiliği Veznesine ihalenin

},apılacağı gün ve saat 09:30, dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu dıŞ Zaifa koYmaları

gerekmektedir.
b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dlş Ticaret MüsteŞarlığınca belirlenecek bankaların

vereceği ve 2886,"v,İ,-blrı;, İİ. Kanunu'nun27.maddesine uygun olarak düzenlenmiŞ iki Yetkili tarafindan

oıraylaİımış şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ olacaktır,
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Madde 5_) ihaleye katılabilmek içiı-ı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.

anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçicİ temİnatı yatırnrak şarttır.

İhaleye katılabilnıek için;
5.1- Gerçek kişiler
a) İlıalc katılıııı dilckçcsi.
b) İkaınetgal,ı i l ıı-ıüilıaberi.

c) Nüfus Cüzdaııı Fotokopisi.
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,

e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
j ,iarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezasl, Emlak, ÇTV vs. borcu

bulunmadığına dair borcu yoktur yaz|s|,

g; ihaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde a]ınan imza sirküsü,

tİ irt"lİi adına ihaleye veköleten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kiŞinin;

- Noterden yılı içinde alınmış vekdletnamesi,
- Noterden yılı içinde alınmış imza sirküsü,

5.2- Ti|zel kişilerde;
a; İhale katılınr dilekçesi.
b) İkametgAh ilmühaberi.
c) Ntiftıs Ctizdaııı Fotokopisi.
d) (icçici -l cıııiıııt ıııak[-ıiızrı ııslı ı cr tı [-ıiıı,ıkıı tcr iı

c ) Ş zı rt ıı a ııı c [-ıccl c l nı ak [-ı ıı z uı ı-ı ı-ı ı-ı t ı s l ı -

\ iıl.ısı ilc l-ıirliktc tıaııka te ıı,ıiı-ıat ınektubuı,ıun aslı.

f) Tüzel Kişiliğin. Tarsus tselediyesi Mali [{izıııetler Müdürlüğli Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası,

Emlak, ÇTv vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısl.
"----- 

gı'ozel hukuk ttızelkişileü yukarıda belİıtilen şartlardan ayrı olarak. idare merkezinin bulunduğu Yer

ırrahkeınesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veYa benzeri bir makamdan ihalenin

yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesİile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veYa teklifte bulunacak, kiŞi

veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkİli olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiŞ imza sirkülerini veYa

vekaletname,
h) Kamıı tüzel kişilerinin ise, (a), (b), (c), (d): (e), (0 bentlerinde belirtilen şartlardan aYn olarak, tüzel kiŞilik

adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kİşİlerin tüzel kişiliği temsile Yetkili olduğunu belirtir belge,

5.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise;

a) yetkili orgaıılarından alın,mış taşİnnıaz nıal kiralaııra yetkisiı-ıi gösterir belge.

b) Yetkili kılınan kişiı-ıin veya kişilerin
b.1- İkaınetgAlı ilmühaberi"
b.2- N iitiıs (' iiztlaııı I 

jotcıktıpisi,

b.3_ Notcrdcı-ı ihale ı-ıiıı 1apılacağı ı ıl içiııdc ıılıırıııış iı-ıızı siı'ktisii.

c) İhale kaıtılıı-ıı dilekçesi
d) Geçici l,eıııiı-ıat makbuzu aslı veya baırka teyit yazısı ile birlikte baı]ka teminat mektubunun aslı,

e) Şartname bedel makbuzunun aslı,

f) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakfın Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine

kira, para ,")urr,Emlak, çTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yaz|s|,

5.4_ ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve yukarıda istenilen belgelerin

lrer bir ofiakça ayrı ayrl verilmesi zorunludur,

5.5- Bu ihale ile ilgili şaıtname bedeli,200,00

veznesine yatırılarak Tarsus Belediyesi Emlak ve

alınacaktır. Şartnanre ücretsiz olarak Emlak ve

TL olup, bedel Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği

istimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış yöneticiliğinden

İstinılak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis yöneticiliğinde

incelenebilir.
5.6_ 08/08/20l8 tarilıinde yapılacak ilıale içiıl. istenilen büt|in belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geÇ

08/08i20l8 Çarşamba günü saat 09:30,a kadar. Tarslıs Belediyesi Emiak ve istimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve

Satış Yöı,ıeticiliği'ııe tesliıır etıııeleri. gerekınektedir,

Madde o_1 :ı*ııo.raı]ılı l)eılct iİıalc KanııııLı ııLııı 6. ]\4addesinde beliııilen kiŞiler bu ihaleYe giremez'

Madde 7-) Satışlar PEŞİN olarak ıapılacaktır,
ilan oluırı,ır.

Şevket CAN
Belediye Başkanı
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