.KöYcEĞlz MALMİrDüRLüĞü,NDEN İHALE iLANI
2886

s.N

Taşınmaz No

SAYILI DEVLET tEALE KANIINUN

Mahalle

Ada

Parsel

a5.

Yüzölçümü

MADDESi UYARtrücA Açn( TİKl,iF USULüNE GöRİ sAT§ İEALESİ YAPILACAK

Hazine

Cinsi

İmar Durumu

Hissesi

1

48070l05438

Ekincik

220

5

1.622,74

Tam

Tarla

Çewe dilzeni plaruna göre tanm alaru,
aynk nizam E: 0.05 inşaat şartlı iki kat

inşat
inşat

Tahmin Bdilen
Bedel (TL)

Geçici Teminat
Bedeli (TL)

340.000,00

l02.000,00

T§rNMAz

ıhale Tarihi ve
Saati

21.08.20l7l

10:00

mtiisaadeli yerlerden olup, toplam
alanr: 250,00 m2 yi geçemez.

maddesi uyarmca Açık Teklif Usulü ile hizasuıda gö§terilen tarih ve saatte ltİalmüdürliiğü Makam odasıada toplalacak Komisyoü huzuİunü yap a.aktır.
2- İhale ile ilgili şaİtnaıne mesai saatloi içerisindJKdyc€ğiz Malmüdürlüğünde ücretsrohrak görülebitir.
}. Ihaleye kat mak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasaı yelleşim yerini gösterir belgeyi,

kimlik num.rasmı bildirmeleri,
c) Geçioi teminat b€lge§ini, (redavüıdeki Türk parası ve}a Mevduat v€ Katılım Baıikalarmm voreceklori 2tt6 sarllı Devtet ihalo Kanununa göre hazİlınm§ süresiz ve
limit iÇi düzEnlffien iŞin özelüğ belirtilen teminat mektuplan v€ya lfuzine Miisteşarlığnca ihmç oditon Devlet iç Borçlaıma Senetleri vera bu s€netlor yeTide diizenlenen
belgelcrdir.)
d) Gerçek

Kişilo adına vekaleteı kdılaoaHanı Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tü€l Kişileıi a<İıa ibaleye latılacaklar; yukanda belirtilen şaİtlaıdan ayn
olaıak idare meıkezlorinin bulunduğu yğr maıkemesinden voJa siciline Lalıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuİuluştan ihalenh yaplldığı
yetkili olduğunu beliİtir b€lgoyi,
i}ıale saatine kadaı İhale Komisyoını Başkanlğına vermeleri gerekmektedir,
+ 4706 sayılı l(anun gereğince llaziığc€ }ap aı ıaşınrİraz satış işlemleİi sırasmda düzenlenen belçler KDv, diğer vergi, resim ve harçtan ırıüafor. satış bedeli, en az
dörtte biri peşiı! kalaüı en frra iki ylla kadaİ talcitle tjdenebilir. Ala.ağın kalan kamma kanuni friz uygulanır.
9 satışı yapılan taşEmaz §atış tarüini takip eden yıldaı itibaıeıı 5 yl süreyle ğmlak veİgisine tabi değildt.
G Po6ta ile yap a§ak müra.aadarda t€klifn 2886 saylı Dovıet İhate lGnununun 37'nci ırıaddesine uygun haarlanİnası ve teklifn ihate saatinden ahc€ komisyoıa ulı§maş
,
şarthr. Postada meydana gelobilecek gecihnelerd€n iolay İdaıe veya komisyon bir soıumluluk kıbul
;-..
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta
'

serbesttir.
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edilebilir. lrtibd Tel : 0252 262 49
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etmez.
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