
YAzHüYüK BELEDiYEsi

TAŞ|NMAZ MAL SAT|Ş ŞARTNAMESİ

MADDE 1. iHALE KoNUsU ve şEKLi:

Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Polatkan Mahallesi,

L33al8b2a pafta, 472 ada, 2 parsel sayılı yüzölçümü 505.89m2 lik taşınmaz üzerine

524,B7m2 İnşaat yapılan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi

uyarınca Açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

MADDE 2, sATlşA KoNU TAşlNMAzlN TAPU KAYDı ve ııireı-iĞi:

iuiıçe Mahalle Ada/Parsel Tapu
Alanl(m2)

inşaat
Alanl(m2)

Muhammen
Bedel (ü)

Geçici
Teminat (i)

ihale Tarihi
saati

NeVşehir
Derinkuy!

Yazlhüyük
Polatkan

412l2 505 89 524,a7 3.800.000.0o, 114.000,00i 09,12.2022
14.00

Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen Yazıhüyük Belediyesine ait taşınmaz,
09.12.2022 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00'da Yazıhüyük Belediye
Başkanlığı makamında yapılacak ihale ile satılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri

Yazıhüyük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alabilir ve taşınmaz mal satış

şartnamesini ücretsiz olarak görebilir ve 200.00-TL (ikiyüzTürklirası) ücret
karşılığ ında satın alabilirler.

MADDE 3. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇici TEM|NAT MİKTAR|:

Muhammen Bedeli = 3.800.000,00-TL (ÜçmilyonsekizyüzbinTürklirası)

Geçici Teminat Miktarı= 1 1 4.000,00.-TL (YüzondörtbinTürklirası)'dır.

İstek|iler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici
teminat bedelini nakden yatırmak zorundadır.

MADDE 4. iHALEYE KAT|LMA ŞARTLAR|:

İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun'un 37.
ve 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak
ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır. Buna
göre,

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici
teminat bedelini (Muhammen Bedelin en az o/o3'ü) olan 1'!4.000,00.-TL
(YüzondörtbinTürklirası) yatırıp, geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu
ibraz etmek zorundadır.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve İhale

şartnamesini imzalamak zorundadır.
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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 veiveya sanayi veya Esnaf odasından veya benzeri bir

makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu vergi Dairesi ve

numarasl,

f) isteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

g)Tüzelkişiolmasıhalinde,teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterennoter
tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

h) vekAleten ihaleye katllma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye

katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekAletnamesi ile noter tasdikli

imza beyannamesi.

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

k) Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede
belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak

og.12.2o22tarihinde cuma günü saat ,14.00,a kadar Yazıhüyük Belediyesi Yazı işleri

Müdürlüğüne sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edecektir. Belirtilen tarih

ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate allnmayacaktlr,

MADDE 5 TEKL|FLERiN SUNULMASI:

İhaleye katılmaya yeterli görülen istekliler sıra numarasına göre Açık teklif

usulüyle artırım şek|inde sözlü olarak söyleyecektir. sözlü olarak vermiş olduğu Açık
artırım tutanağında imzalamak zorundadır.

MADDE 6. iDARENiN YETKisi

İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama

kararına itiraz edilemez. ihalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden

alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 7. iHALENiN oNAYlVE rEBLiĞi

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden
itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onay|anır veya iptal edilir. İta amirince
(ihale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. ita amirince

onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içinde,

alıcıya veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli

taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin
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Geçici Teminatl, müracaatları halinde istekliler Veya yasal temsilcilerine imza karşlllğl
iade edilir, ihale sıraslnda haztr bulunmayan veya noterden tasdikli vekabtnameyi
haiz bir Vekil göndermeyen istekliler, iha|enin yaplllş tarzına Ve sonucuna itiraz
edemezler,

MADDE 8. HARç ve GiDERLER

lhale ile ilgili olarak her türIü Verga, resim, harçlarl ve diğer giderleri ödemek,
istekliye aittir. satlma ilişkin olarak her türlü Vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri
ödemek allclya aittir,

MADDE 9. ALlclNlN GöREV VE soRUMLuLUĞu

Allc., 2886 sayllı Devlet ihale Kanununun 31. Veya 76. maddelerine göre
onaylanan ihale kararlnIn yukanda açlklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15)
gün içinde satlş bedelinı nakden Ve peşin olarak ödeyecektir. Allcı bu süre içerisinde
ihale bedelini yatlrmak, Varsa allctya ait ihale ile i19ili diğer giderleri ödemek
zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadlğl takdirde protesto çekmeye Ve hüküm
almaya gerek kalmakslzln ihale bozulur ve Geçici teminat gelir kaydedilir, Allcl, satlş

şartnamesini peşin olarak kabul etmiş saylllr. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi
haIinde, geçici teminat olarak belidenmiş tutar, Belediye'ye gelir kaydedilir,

MADDE 1o. iDARENiN GöREV VE soRUMLuLuĞu

idare inşaatl devam eden işyerinin Yapl kullanma izin belgesinialıp, cins
değişikliğini yaparak Tapu devrini yapmak zorundadlr.

MADDE,l1. sÜRENiN UzATlLAGAĞl HALLER VE şARTLAR|

Allclnln, yabancı sermayeli şirket olmasl halinde,2886 saylll Devlet ihale
Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlnln yukarlda
açlklanan şekilde tebliğini takiben allclnın ldareye başvurması üzerine idare
taştnmazln allclya ihale edildiğine dair belge düzenleyecek Ve allclya temin
edecektir. Gerekli iznin allcldan kaynaklanmayan sebeplerle allnamamasl halinde
ihale iptal edilerek teminat allclya iade edilir.

MADDE ,l2. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname Ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 saylll Devlet ihale
YasaSl hükümlerine göre işlem yapIlacakİr_

MADDE .t3. iHTiLAFLAR|N çÖzÜM YERi

ihale konusu satlşla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarln çözümünde
DERiNKUYU l\.4ahkemeleri Ve icra Daireleri yetkilidir.

istekli taraflndan bu şartnamenin her sayfasl ayrl ayn imzalanmak zorundadlr.
Bu şartname Ve eklerinde yazlIl hususlan tamamen okuyup anladlğlml, şartname Ve
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eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat,

aşağıdaki adresime yapılabilir. ......l.......12022

Tüzel Kişi / Ünvanı :

İkametgah ı:
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