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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Tokat Belediye Başkanlığından: 

SIRA 
NO 

TAŞINMAZ 
NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM

Ü (M2) CİNSİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN 
BEDEL (TL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 121289242 Merkez Karşıyaka 2934 1 1.707,72 ARSA Konut Alanı , Kaks: 1,20 Yençok: 15.50 m 15.070.000,00 ₺ 452.100,00 ₺ 27.12.2022 10:00 
2 121289243 Merkez Karşıyaka 2934 2 1.700,00 ARSA Konut Alanı , Kaks: 1,20 Yençok: 15.50 m 15.000.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ 27.12.2022 10:30 
3 121289244 Merkez Karşıyaka 2934 3 1.700,00 ARSA Konut Alanı , Kaks: 1,20 Yençok: 15.50 m 15.000.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ 27.12.2022 11:00 

Mülkiyeti Tokat Belediyemize ait yukarıda, tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazların 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında, şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü artırmak suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.  

Madde 1: - İdarenin Adı  : Tokat Belediye Başkanlığı 
a) Adresi  : Alipaşa mah. GOP Bulvarı No:184/1 Tokat/Merkez 
b) Telefon numarası  : 0538 784 5138 – 0542 780 2583 
c) Elektronik Posta Adresi  : www.tokat.bel.tr 
Madde 2: - İhalenin Konusu  : Taşınmaz Niteliği Türü ve miktarı : Yukarıda tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların satışı 
a) Yerleri  : Karşıyaka mah. (Eski Doğum Hastanesi yeri) ada: 2934 parsel:1-2-3  
b) İhalenin Yapılacağı yer  : Belediye Başkanlık Binası Encümen Odası  
c) Tarih ve saati  : 27.12.2022 Salı Günü saat:10:00-10:30-11:00 saatleri arası 
Madde 3: - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir. 
A ) Gerçek Kişilerden istenen belgeler: 
DIŞ ZARF  
 a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz dekont. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini 

( teminat mektubu, Devlet tahvili vs aslı.) 
 b)- Nüfus cüzdan sureti  
 c)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 

2911 10 Iban nolu hesabına yatıracaktır. 
 d)- Kanuni ikametgâh belgesi. 
 e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi 
 f)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge 
 g)- İhaleye vekaleten girecekler için 2022 yılında düzenlenmiş noter tadikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  
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h) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi  
i) Teklif mektubu (kapalı bir iç zarf içerisinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır. (İÇ ZARF) 
İÇ ZARF  
Teklif mektubunda teklifin rakam veya yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve 

düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Teklif mektubu bir zarf içerisine(iç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı,soyadı,tebigata esas 
olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada ve parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.  

B) Tüzel Kişiliklerden istenen belgeler; 
a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ve ihale şartnamesinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 

26. maddesinde yazılı değerlerden birini (teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) 
b)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 

10 Iban nolu hesabına yatıracak 
c)- Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  
d)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri  
e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi. 
f)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge 
g)- Vekalet ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi  
h)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf  
i)- İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve ekli ortaklık sözleşmesi (2022 yılı onaylı) 
Madde 4: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden her bir arsa için ayrı ayrı 250,00 TL ücret 

karşılığında temin edilebilir. Arsalar ile ilgili Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bilgi alınabilir.  
Madde 5: İhaleye girecek isteklerin 26.12.2022 günü saat 12: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 

teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Madde 6: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin 

noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir. 
Madde 7 : İhale kararı karar tarihinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesi gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince 

onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde ihale bedelinin 1/3’ü peşin geri 
kalan ihale bedeli ise 2 eşit taksit halinde ödenecektir.  

Madde 8: İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile tüm giderler bilumum ihale üzerinde 
kalanlar tarafından ödenecektir. 

Keyfiyet İlan Olunur.   
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