
 

ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Diyarbakır İli Kayapınar Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kayapınar İlçesi Talaytepe Mahallesi 1492 ada 

1 nolu parselde bulunan imar planında Konut Alanı (emsal:1.25, taks:0.20, yençok:46.50) olarak 

belirlenmiş 30.340,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a maddesine istinaden ihaleye çıkarılmıştır. 

2- İhaleye ait bilgiler 

Taşınmaz Bilgisi Alanı m2 Muhammen Bedel 
Geçici Teminat 

(%6) 
İhale Tarihi

İhale 

Saati 

Arsa konut alanı 

Kayapınar İlçesi 

Talaytepe Mah. 

1492 ada 1 parsel 

30.340,46 133.498.024,00 TL 8.009.881,44 TL 27/05/2022 14:00 

İşin ihalesi tabloda belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

Ödemeler, toplamda 2 eşit taksit halinde yapılacaktır. İlk taksit, sözleşmenin imzalandığı 

tarihte ödenecektir. Kalan 2. taksit ise 1. Taksitten en geç 45 gün sonra ödenmesi gerekmektedir. 

Taşınmaz KDV’ den muaftır. 

3- İhaleye katılabilme şartları 

a) Teklif mektubu 

b) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu 

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti 

d) Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi 

e) Gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi  

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

g) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odalarından ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduklarına dair belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı vekâletname. 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 

i) İhaleye ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 

j) Adli Sicil kaydını gösterir belge. 

4- Teklif verecekler; Usulüne uygun hazırlanmış ihale zarfını en geç ihale saatine kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihaleyi yapan idare veya komisyon 

sorumlu tutulamaz. 

6- İhaleye ait şartname Kayapınar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai 

saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir 

İLANEN DUYURULUR. 

 5424/1-1 


