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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi 

Arzulu Mahallesinde bulunan tapuda; 3322 parselde kayıtlı 3.210,20 m² “Bahçeli Betonarme Tek 

Katlı Akaryakıt İstasyonu ve Arsası” niteliğindeki taşınmaz ile Hayrabolu ilçesi, İlyas Mahallesi 

tapuda; 209 ada, 45 no.lu parselde kayıtlı üzerinde muhdesat olarak “Mezbaha ve Soğuk Hava 

Deposu Binaları’’ bulunan 13.039,00 m² yüzölçümlü “Tarla”vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a ve izleyen maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.  

Madde 2- Satılacak taşınmazların, ilçesi, mahallesi, paftası, parsel no.su, m²’si, niteliği, 

muhammen ihale bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.   

İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA 
ADA/ 

PARSEL
m2’Sİ NİTELİĞİ 

MUHAMMEN 

İHALE BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

SAATİ

MURATLI ARZULU 27 3322 3.210,20 

BAHÇELİ 

BETONARME TEK 

KATLI AKARYAKIT 

İSTASYONU VE 

ARSASI 

4.093.005,00 -TL 122.790,15-TL 11.00

HAYRABOLU İLYAS - 209 / 45 13.039,00 TARLA 3.710.982,50-TL 111.329,47-TL 11.30

Madde 3- İhale 08/09/2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’da Atatürk 

Mahallesi, 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 

başlatılacaktır. İhalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Hizmet 

Binasının bulunduğu Atatürk Mahallesi, 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ 

adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde 

görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 1.000,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartname alması 

mecburidir. 

Madde 4- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 07/09/2022 Çarşamba günü 

mesai saati sonuna kadar (17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi 

Şube Müdürlüğü’nde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

A) Gerçek kişilerden: 

1- Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet 

üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.) 

2- Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,  

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya 

idarece onaylanmış sureti.  

4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ile istekli adına 

katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi 

aslı veya idarece onaylanmış suretleri. 

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, 

6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı  

7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINMAZ MAL SATIŞ İDARİ 

ŞARTNAMESİ’’   
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B) Tüzel Kişilerden: 

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı 

veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge asılları.  

2- Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,  

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece 

onaylanmış sureti.  

4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza sirküsü ile istekli adına katılan 

kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya 

idarece onaylanmış suretleri. 

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, 

6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı, 

7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINMAZ MAL SATIŞ İDARİ 

ŞARTNAMESİ’’  

C) Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinden (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ortak 

girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi aslının verilmesi zorunludur. 

İsteklilerin, ‘‘Taşınmaz Mal Satış İdari Şartnamesi’’nde yazılı esaslara göre hazırlayacağı 

teklifi ve dış zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.  

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri 

uygulanacaktır. 

İlan olunur. 
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