
 FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
 

1- Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aĢağıdaki listede nitelikleri yazılı 

taĢınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif suretiyle kiraya verilecektir. 

2- Ġhale 09.12.2020 tarihinde Çarşamba günü aĢağıdaki listede belirtilen saatlerde Fethiye 

Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda açık teklif usulüyle (Cumhuriyet Mahallesi, 

Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA) yapılacaktır.  

3- Ġhale ile ilgili bilgi ve Ģartname mesai saatleri içinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yeni 

Mahalle  Kazım Karabekir Caddesi, Fen ĠĢleri ġantiyesi Fethiye/ MUĞLA adresinde görülebilir. 

Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL karĢılığında 

temin edilebilir. 

4- TaĢınmazların muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aĢağıdaki 

listede belirtilmiĢtir. 

5- Ġhaleye katılacak olan iĢtirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda  

Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

6-Ġsteklilerden istenecek olan belgeler, 

 

A-Gerçek Kişiler: 

 

6.1. Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı 

olduğu Meslek Odasından kaydı olduğunadair belge.(Yetkili tarafından imzalanmıĢ) 

6.2. Nüfus Kayıt Örneği. 

6.3. Ġmza Beyannamesi Aslı. (Noter Onaylı) 

6.4.Sabıka Kaydı. (Son 1 ay içerisinde almıĢ olmalıdır.) 

6.5. Ġkametgâh Belgesi.(Son 1 ay içerisinde almıĢ olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde adres 

bulunması durumunda ayrıca ikametgâh belgesi verilmesine gerek yoktur.) 

6.6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiĢ borcu olmadığına dair onaylı belge.(Ġlan tarihinden 

sonra alınmıĢ olmalıdır.) 

6.7.Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 

6.8.   Tebligat için adres beyanı. 

6.9.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka 

kaydı son 1 ay içerisinde almıĢ olmalıdır.) 

6.10.ġartname satın alındığına dair makbuz. 

 

B-Tüzel  Kişiler: 

 

6.1.Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Yetkili tarafından imzalanmıĢ) 

6.2.Ġmza Sirküleri/Ġmza Beyannamesi Aslı.(Noter Onaylı) 

6.3.Sabıka Kaydı (ġirketin hâkim ortağı/Ģirket müdürü ve varsa vekiline ait / % 50-%50 ortaklık 

durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi.) 

6.4.Tüzel kiĢiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil 

Gazetesi, Yetki Belgesi, Ġmza Sirküleri. 

6.5.Tebligat için adres beyanı. 

6.6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiĢ borcu olmadığına dair onaylı belge.(Ġlan tarihinden 

sonra alınmıĢ olmalıdır.) 

6.7.Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 

6.8.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka 

kaydıson 1 ay içerisinde almıĢ olmalıdır.) 

6.9.ġartname satın alındığına dair makbuz. 

 



6.10.Ortak GiriĢimciler (Gerçek veya Tüzel) yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı 

Ortaklık Yetki Belgesi 

6.11.Vakıf veya Dernek ile bunlara ait iktisadi iĢletmelerde, yetkili organlarınca temsile 

salahiyetli bulunduğuna dair noter onaylı belge ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için 

dernek tüzüğünün onaylı sureti. 

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kiĢiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun 

sonradan tespit edilmesi halinde sözleĢme tek taraflı fesih edilir. 

8-Ġhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılıĢ tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 
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1 3 Yıl Üzümlü    640 1 Tarla   8.980,55 6.900,00 ₺  207,00 ₺ 14:00 

 

 

 ĠLAN OLUNUR 


