
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 

 

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi 2152 ada 14 

parsel (Küçük Sanayi Alanı h=8.5m); Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarihli ve 7 sayılı kararı gereği; 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.  

 

1. İhale 21.06.2022 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Kastamonu Merkez Aktekke 

Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binasının 5. katındaki 

Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.   

2. Söz konusu taşınmazın satış muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak 

etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir 

Servisine yatırmaları veya Belediye Başkanlığının Vakıfbank da bulunan TR02 0001 5001 5800 7287 9710 

37 nolu hesabına yatırılması veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan) gün süreli + Teyit Yazılı) ihale 

saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur. 
                                                                                                                                        

   MAHALLESİ:  ADA/PARSEL:  YÜZÖLÇÜMÜ:  MUHAMMEN BEDELİ :     GEÇİCİ TEMİNAT:      KULLANIM AMACI:            

    Kuzeykent               2152/14                195,81  m²                1.200.000,00  ₺            36.000,00  ₺       Küçük Sanayi Alanı h=8.5m 

 

3- Gerçek kişi olması halinde;  

a.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir, 

b.T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi (Aslının ihale 

komisyonuna ibrazı zorunludur), 

c.Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif 

vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli 

vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,  

ç.İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz, 

d.Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu 

e.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır), 

 Tüzel kişi olması halinde;  
a.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 

b.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza 

sirküleri ve T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopisi (Noter tasdikli sureti veya aslı 

idarece görülmüş sureti), 

c.İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 

Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 

veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

ç.İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz, 

d.Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu 

e.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır) 

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Noter tasdikli sureti 

veya aslı idarece görülmüş sureti), 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi, (Pilot ortaklık belirtilmesi) her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri vermek 

zorundadır. 

4- İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet vergi 

dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

5- İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı, 



6- İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.). İhale ile 

ilgili şartname 1.000,00 ₺ bedel karşılığında  Kastamonu Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 2.ci kat 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek olup dosya ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünden alınması gerekmektedir. 

7- Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve 

belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

8- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi 2152 ada 14 parselin 

(Küçük Sanayi Alanı h=8.5m) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

9- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29’uncu Maddesi gereği ihale komisyonu gerekçesini belirtmek 

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

10- 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun 

görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş 

tarihinden itibaren 15 gün süreyle pazarlığa bırakılabilir. 

11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 31’ inci Maddesi gereği İhale komisyonu tarafından alınan ihale 

kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)  iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. 

İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

İlan olunur. 

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 


