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KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  
 
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Dereli Mahallesi 8425 ada 6 parselde kayıtlı 1117,20-m2 de bulunan 
arsa taşınmazın 02/07/2020 tarih ve 2020/168 sayılı Encümen kararlarına istinaden ihale yolu ile satışı 
yapılacaktır.  
2-) Dereli Mahallesi 8425 ada 6 parselde kayıtlı 1117,20-m2 de bulunan arsa taşınmazın satış ihalesi 
30.07.2020 Perşembe günü saat 14:30’da Aslanbey Mahallesi 7084. Sokak Kamu Külliyesi Dulkadiroğlu 
Belediyesi Hizmet Binası adresindeki Dulkadiroğlu Belediyesi Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.  
3-) İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup, ihaleye iştirak etmek 
isteyenlere 25,00-TL karşılığında verilecektir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.   
4-) İhale ile mülkiyeti satılacak arsaların; 
 
S.No Mahallesi    Ada/Parsel     m2’si        m²’sinin Muh.Bed.      Tam Muh.Bed.         Geç. Teminatı          
1-         Dereli             8425/6         1117,20         350,00-TL                    391.020,00-TL           11.730,60-TL            
 
  Olup, geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı 
şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 İban nolu hesabına yatırılacaktır. 
5-) Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, 
arsaların bulunduğu yer itibari ile yetkili Dulkadiroğlu Belediyesinden alınması; arsayı almak isteyen ve bu 
amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.     
6-) İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
7-) İhale ile satılacak taşınmazların çevresinde donatı alanı ve mesken yapılaşmaları kısmen tamamlanmış 
olup; kamu binalarına mesafesi ile şehrin ana ulaşım arterlerine mesafesi yakındır. 
8-) Geçici Teminata İlişkin Esaslar:  

a-) Tedavüldeki Türk parası  
b-) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu  
c-) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller  
d-) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları    

9-) İhaleye Katılacakların Aşağıdaki Belgeleri Yanlarında Hazır Bulundurmaları Gerekmektedir:  
a-) İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,  
b-) Geçici teminat belgesi; (Geçici teminat nakit olarak yatırılmak istendiği takdirde Belediyemizin 

Vakıfbank Çarşı Şubesi TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 İban nolu hesabına yatırılarak dekonta 
açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.  

c-) İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekaleten ihaleye girenin noter onaylı 
imza sirküleri  

d-) İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. 
e-) İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla; 
f-) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.  
g-) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi  
h-) Ticaret Sicil Gazetesi 
ı-) Şirket yetkilisine ait imza sirküsü  
i-)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine 

dair yazılı beyan verilecektir. 
10-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 

İlgililere ilanen duyurulur.           
Necati OKAY 

          Belediye Başkanı 
 

      
     


