
YAzlHÜYÜK BELEDiYEsı

rAşlNMAz MAL sATlş iLANl
,1-Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir lli, Derinkuyu İlçesi, Polatkan Mahallesi,

L33al8b2a pafta,472 ada, 2 parsel sayılı yüzölçümü 505.89m2 lik taşınmaz üzerine
524,B7m2 İnşa edilen İşyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
uyarınca Açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

iuılçe Mahalle Ada/Parsel Tapu
Alanl(m2)

inşaat
Alan(m2)

Muhammen
Bedol (ü)

Geçici
Teminat (i)

ihalo Tarihi
saatı

Nevşehir
DerinkuyıJ

Yazühüyük
Polatkan 472/2 505.89 524,a7 3 800.000.00t 114 000,00i 09,12.2022

14,00

2-Yukandaki tabloda özellikleri belirtilen Yazıhüyük Belediyesine ait taşınmaz,
09,12.2022 tarih Cuma günü saat 14.00'da Yazıhüyük Belediye Başkanlığı
makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

3- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Yazıhüyük Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğü'nden alabilir ve belediyemiz internet sitesinden www.vazihuvuk.bel.tr
adresinden taşınmaz mal satış şartnamesini ücretsiz olarak görebilir ve 200,00-TL
(İkiyüzTürklirası) ücret karşılığında Tahsilat servisinden satın alabilirler.

4- iHALEYE KAT|LMA ŞARTLAR|:

a)istekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici
teminat bede|ini (Muhammen Bedelin en az o/o3'u) olan 114.000,00.-TL
(yüzondörtbinTürklirası) yatırıp, geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu
ibraz etmek zorundadır. ihaleye katılacak olanlar geçici teminat miktarını belirtilen
zamandan önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Belediyemizin Derinkuvu ziraat
Bankası Şubesinde bulunan TR690001000659297857555001 lBAN numara|ı
hesabına (472 Ada 2 Parsel Taşınmaz Satış ihalesi Geçica Teminat Bedeli)
yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

b) ihaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve ihale
şartnamesini imzalamak zorundadır.

c) Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, ikametgAh Belgesi ( E-devletten)

d) T.C. vatandaşı olmak,

e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
o|duğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu vergi Dairesi ve
numarasl,
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f) İsteklinin şirket olması ha|inde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

g) Tüzel kişi olması ha|inde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter
tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

h) Vekaleten iha|eye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vek6letnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi.

ı) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

5- Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede
belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak
09,12.2022 tarihinde Cuma günü saat '14.00'a kadar Yazıhüyük Belediyesi Yazı işleri
Müdürlüğüne slra numarasl alındı belgesi karşılığında teslim edecektir. Belirtilen tarih
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6-Taşınmaz satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün
içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. Tapu devri, yapı kullanma izin belgesi ve
cins değişikliği yapıld ıktan sonra yapılacaktır.

7-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları ve diğer gider|eri
alıcıya aittir.

8-İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. komisyonun ihaleyi yapmama kararına
itiraz edilemez.
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