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    İhaleler   Taşınmaz Mal Satış İlanı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 18/06/2013

Taşınmaz Mal Satış İlanı

Çekmeköy Beled�ye Başkanlığından;

1. Mülk�yet� Beled�yem�ze a�t ve aşağıda özell�kler� bel�rt�len taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddes� uyarınca Kapalı Tekl�f

Usulü �le satılacaktır. İhale, Merkez Mahalles�, P�r� Re�s Caddes�, No:5 Çekmeköy/İstanbul adres�ndek� Çekmeköy Beled�ye B�nası 3. Kattak�

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.   

 

Mahalle Pafta Ada Parsel
Parsel
Alanı
(m²)

İmar
Durumu

Muhammen
Bedel�

Geç�c�
Tem�nat

İhale
Tar�h� ve

Saat�

Ömerl� F22C17B1D 109 25 8.210,83

E=0.25
Hmax=3
Kat
İrt�falı
Konut
Alanı

2.463.249,00
TL

73.897,47
TL

18.06.2013
09:00

Ömerl� F22C17B1A 119 13 5.440,58

E=0.25
Hmax=3
Kat
İrt�falı
Konut
Alanı

1.632.174,00
TL

48.965,22
TL

18.06.2013
09:30

2. Şartname bedel� her b�r taşınmaz yönünden ayrı ayrı 200,00 TL (İk� Yüz Türk L�rası) olup, Çekmeköy Beled�yes� Emlak ve İst�mlâk Müdürlüğünden

satın alınab�l�r veya aynı yerde ücrets�z görüleb�l�r.

3. İhaleye katılmak �steyenler, tekl�fler�n� ve aşağıda bel�rt�len belgeler� (İhalen�n yapıldığı tar�h esas alınarak ger�ye doğru 6 (altı) ay �ç�nde alınmış

olmak şartıyla) kapalı zarf �çer�s�nde �braz etmeler� gerekl�d�r.

      A)  Gerçek K�ş�lerden; 

1) İkametgâh Belges�, 2) Nüfus Cüzdan Suret�, 3) Noter Tasd�kl� İmza Beyannames�, 4) Geç�c� Tem�nat Mektubu veya Makbuzu, 5) Tems�l

durumunda; noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t �mza beyannames�, 

      B)  Tüzel K�ş�lerden; 

1) Tüzel k�ş�n�n s�c�l�ne kayıtlı bulunduğu �dareden (Dernekler Müdürlüğünden, T�caret veya Sanay� Odasından, T�caret S�c�l� Müdürlüğünden, Vakıflar

Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkez�n�n bulunduğu yer mahkemes�nden veya �lg�l� makamdan) alınmış, tüzel k�ş�n�n s�c�l�ne kayıtlı olduğuna da�r

belge, 2) Ş�rketlerden; Noter tasd�kl� �mza beyannames�, 3) Vakıflardan; �haleye katılmak üzere yetk�l� organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter

tasd�kl� suret� ve �haleye katılmak üzere yetk�lend�r�len k�ş�n�n noter tasd�kl� �mza beyannames�, 4) Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetk�lend�rd�ğ�

k�ş�y� bel�rten karar defter�n�n �lg�l� sayfasının noter tasd�kl� suret� ve yetk�l�n�n noter tasd�kl� �mza beyannames�, 5) Derneklerden; dernek tüzüğünün

noter tasd�kl� suret�, 6) Geç�c� tem�nat mektubu veya makbuzu, 

7) Tüzel K�ş� adına �haleye katılan yetk�l�n�n; Genel Kurulca gayr�menkul alması yönünde yetk�lend�r�ld�ğ�ne da�r  tüzel k�ş� Genel Kurul kararının noter

tasd�kl� suret� 8) Tems�l durumunda; Noter tasd�kl� vekâletname ve vekâlet edene a�t �mza beyannames�,

      C)  Ortak G�r�ş�mlerden; 

1) Noter tasd�kl� Ortak G�r�ş�m Beyannames�, 2) Ortak g�r�ş�m� oluşturan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n her b�r� �ç�n, bu maddedek� (A) veya (B) bentler�nde

bel�rt�len belgeler �stenecekt�r.

      D)  Yabancı �stekl�ler �ç�n;
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Yabancı �stekl�ler �ç�n Türk�ye de gayr�menkul ed�n�lmes�ne �l�şk�n kanun� şartları taşımak ve Türk�ye de tebl�gat �ç�n adres beyanı, yabancı �stekl�ler

gerçek veya tüzel k�ş� olması durumuna göre (A) ve (B) bentler�ne göre �braz edeceğ� belgeler, �şbu belgeler yurtdışında düzenlenm�ş �se her türlü

belgen�n Türk�ye Cumhur�yet� konsolosluklarınca tasd�k ed�lm�ş veya apost�l şerh�n� hav� olması gerekl�d�r. 

4. Tem�nat Olarak Kabul Ed�lecek Değerler    

1) Tedavüldek� Türk Parası, 2) Bankalar ve özel f�nans kurumlarının verecekler� süres�z tem�nat mektupları, 3) Haz�ne Müsteşarlığınca �hraç ed�len

Devlet �ç borçlanma senetler� veya bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler (Nom�nal bedele fa�z dâh�l ed�lerek �hraç ed�lm�ş �se bu �şlemlerde

anaparaya tekabül eden satış değerler� esas alınır). 

5. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddes�ndek� k�ş�ler veya 83. maddes�nde bel�rt�len yasak f��l ve davranışta bulunan k�ş�ler �haleye

katılamazlar. 

6. İhaleye katılmak �steyenler�n, yukarıda bel�rt�len belgeler� �hale şartnames�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde hazırlayacakları tekl�f mektuplarını da �çeren

kapalı zarflarını en geç �landa bel�rt�len �hale tar�h ve saat�ne kadar, Çekmeköy Beled�ye Başkanlığı, Merkez B�nası 3. Katta bulunan Yazı İşler�

Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında tesl�m etmeler� gerekmekted�r. Bel�rt�len tar�h ve saatten sonra ver�len tekl�fler ve postadak�

gec�kmeler d�kkate alınmayacaktır. 

7. Müşter� kes�n �hale kararının kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren 15 (on beş) takv�m günü �ç�nde �hale bedel� �le taşınmazın devr� �le �lg�l� her türlü verg�,

res�m, harçlar ve d�ğer g�derler� ödeyecekt�r.

8. Bu �lan kapsamında yapılacak olan satış �şlemler�nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler� uygulanır. İhale 

Kom�syonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca �haley� yapıp yapmamakta serbestt�r. Kom�syonun �haley� yapmama kararına �t�raz ed�lemez. 

                     

 


