
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 1232 ada 1 parselde 

bulunan 1 Adet Taşınmazın 02.03.2022 Tarih ve 20582433-301.05.67 sayılı Yeşilyurt Belediyesi 
Meclis Kararıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi Kapalı Teklif Usulü ile taşınmaz satışı 
yapılacaktır. 

1) Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi 
Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

2) İhale 14.04.2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de sıra numarası takip 
edilerek Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

3) Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte 
yapılacaktır. 

4) İhale ile satışı yapılacak arsanın ilan ve resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli 
ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Sıra 
No 

Kiralanması 
Yapılacak Yer 

Yüz 
Ölçümü 

(m2) 

m2 
Bedeli 
(TL) 

Toplam 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 
Teminat 
Tutarı 

İhale Tarih 
ve Saati 

Şartname 
Ücreti 

1 

Yeşilyurt İlçesi 
Yakınca Mahallesi 

1232 ada 1 parselde 
bulunan 1 Adet 

Taşınmazın 

30.000 
M2 

600,00 
TL 

18.000.000,00 
TL 

540.000,00 
TL 

14.04.2022 
11:00 

250,00 TL 

5) İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Tebligat için adres beyanı, Telefon numarası 
b) Nüfus cüzdan fotokopisi 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 
e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 

g) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. 
h) İdareden alınacak yer görüldü belgesi. 
i) İhale şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır.) 
6) Teminat makbuzları ve ihale dosyası 14.04.2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 

10:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
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