
u$AK BELEDiYE BA$KANLTGTNDAN r0tr2t20r3 TARiHLi
GAYRiMENKUL sATrS in.tl.n ir.nNr

1- Miilkiyeti Ugak Belediyesine ait ilimiz Kemaloz Mahallesi 2335 ada ,4 ve 5 parsel , Kemaloz
Mahallesi 2343 ada4ve 6 parseller 2886 sayrh Devlet ihale Kanunun 45. maddesine g6re Agrk
Artrma Teklif Usulu ihalesi ile satrsa crkanlmrstrr.

2- ihale 10 Arahk Sah 2013 siinii saat 13.30'da baslavarak srasr ile aqa[rda tabloda belirtilen
saatlerde Belediye Enciimen Salonunda Enci.imen huzurunda Iacaktrmen t

Mahalle Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Ihale Tarihi Ihale
Saati

7o3 Gegici

Teminat
Kemaltiz 2335 4 r440 388.800,00 TL 10.12.2013 13:30 11.664.00 TL
Kemaltiz 2335 5 1440 388.800.00 TL 10.12.2013 14:00 11.664.00 TL
Kemaliiz 2343 4 1440,23 388.862.10 TL 10.12.2013 l4:30 11.665.86 TL

Kemal0z 2343 6 1450,08 391.521.60 TL 10.12.2013 15:00 r1.745.65 TL
3- ihaleye gtkarrlan gayrimenkulii alan katrhmcrlar ihalede belirlenen tagrnmazm delerini ihale

onaymdan sonra 30 (otuz) gi.in igerisinde pegin rideyecektir.
4- Tabloda belirtilen Muhammen bedelin yo3' ii oranrndaki gegici teminatr ihale giinii saat 10.00' a

kadar belediye veznelerine yatrrabilecekleri gibi, banka teminat mektubu verebileceklerdir.
5- ihaleye katrlmak isteyenlerden aga[rdaki belgeler istenilmektedir;

Gergek kipiler igin;
a) ikametg6h belgesi,
b) Ni.ifus ciizdanr fotokopisi,
c) VekAleten katrlacak olanlar, noter tasdikli vekAletnamenin ashyla bagvuracaklardrr.
d) Belediye Gelir Tahakkuk $efligi Sicil Servisinden "Borcu Yoktur" belgesi getirilecektir.

Tiizel kipiler igin;
a) Tiirkiye'de tebligat igin adres beyanr,
b) Belediye Gelir Tahakkuk $efli[i Sicil Servisinden "Borcu Yoktur" belgesi getirilecektir.
c) Ti.izel kigi olmasr halinde, ti.izel kiqiliSin noter tasdikli imza sirkiileri (Tiirkiye'de gubesi

bulunmayan yabanct ti.izel kiqili[i sirkiilerinin bu ti.izel kiqili[in bulundu[u tilkedeki Ttirk
konsoloslu$undan almacak belge.)

d) istekliler adrna vekdleten ihaleye katrhyor ise istekli adrna teklifte bulunacak kimselerin
vekAletnameleri ile vek6leten igtirak edenin noter tasdikli imza sirktileri vermesi ( Tiirkiye'de
gubesi bulunmayan yabancr ti.izel kigilerin vekdletnamelerinin bulunduSu iilkedeki Tiirk
konsoloslu$unca veya Tiirkiye Drgigleri Bakanhlrnca onaylanmrg olmasr gereklidir.)

e) isteklilerin ortak girigim olmasr halinde bu gartnameye ekli rirne[e uygun ortak girigim
beyannamesi ile ortaklarca imzah ortakhk sdzlegmesi vermesi (ihale i.izerinde kaldr[r takdirde
noter tasdikli ortakhk scizlegmesi verilir. Ayrrca grubun btittin ortaklarr idareyle yapacaklart
ihale s6zle gme s ini gahsen veya vekilleri vasrtasryla imzalay acaklardrr. )

6- ihaleye katrlacaklar tiim evraklarr dosya halinde ihale komisyonuna sunmak zorunda olup,
yukarrda istenilen belgelerin eksik olmasr halinde talipli ihaleye katlamaz.

7- ihaleye katrlan istekliler bu ig igin hazrlanan ihale gartnamesini Belediyemiz Emlak ve istimlAk
Miidiirli.igi.inden gdrebilece[i gibi iicretsiz olarak temin edebilirler.

8- 2886 sayrh kanunun 6. Maddesinde belirtilen kigiler ihaleye katl/ramaz.
f- ihale ile ilgili itilaflarrn goztimiinde Ugak Mahkemeleri yetkilidir.
10- ihale ile ilgili her tiirlti Vergi ve resmi harglar ahcrya aittir.
11- Belediye Enci.imeni, uygun bedeli tespit etmekte serbesttir

Ilan olunur.


