KIRIKKALE
l-Miilkiycti

BekdiyemiLc

BELEDIYE

ait aşağıda öLellikleri hdirtilen

IlA~KA),;L1(;INDAN

3 adet taşınınalın

ILA)';

2Sg6 sa) ılı : asailm -t5. i\laddcsİ gereğince

açık

artınna usulii ik satışı yapılacaktır.

No

AllA

TA~INMAZIN

MAilALLESI

PARSEL

:V12BIRIM

ALANI

1.'iV All

:V12

NIIELiGI

:vniilAMMEN
BEIlELi

GEciçı

IHALE

IIIALE

IHIINA!'

IARIl ıi

SAAII

ı

FABRiKALAR

,\RSA

110

7

1765 ml

2.(,00.00.TL

7.1 K9.000.00.TL

215.(,70.00TL

02.03.2022

10.15

2

FABRIKALAR

ARSA

110

K

2772 ın2

2.(,00.00.TL

7.207.200.00.TL

2 i (,.2 i (,.OOTL

02.03.2022

10.30

3

FABRIKALAR

ARSA

112

-.>

"

ıR05 m2

2.(,00.00.11.

7.293.000.00.1'1.

21 R.790.001l.

02.03.2022

10.00

2-İhale ilanda belirtilen

tarih ve saatte Kırıkkak

Belediyesi

3) ihale Şartııamesi

Emlak "c istimlak

-ııihaleye

İsteyen Kişilerde Aranan ~artlar

Katılmak

~lüdür1üğülıdcn

l-Katılıım:ı gerçd.: !';işi İse:
a)
Nüfuz CÜZdillll sureti.
h) Tebligat adresi.
c)
Vdalctcn
katılıyor İst:', vdalctnamc
d)

biLlnct himısı 3.ka1 Endiıncn

1.500.00 ll. Bcdd karşılığında

n; "ckalct

cL

yapılacaktır.

satın Jlıl1<ıı.;aktır.

n' katılanııı

im7<l sirküsü. ( noter onaylı

olacak)
Geçici teminat beddini ( ihale betldinin L~n 3 oranıııda olması) İhale giinU saat 09.00 a kadar Kırıkkale
Belediyesi Halk Bankası TR X2 0001200<) 6740 0007 0000 19 noilı hesaba ~aurılarak makouzun ihale dosyası

teslimi ilc ibraz edilmesi
t:) Şartnamt: b~ddinin saıın alındığına dair makhu/.
ı-Katılımcı tüzel kişi ise;
a) Ticaret Odasından \ eya diğer resmi makamlardan
b)

n:n;nin imza sirküsü

odasında

(Tescil Belg.esi)
Şirket adına ihakye

gin:cek

şirket siciline ka::-'ıtlı \"(' halen faaliyeııe olduğuna

ki~i veya ki~ilerin hu ~irketin \'ekili olduğuna

dair belge

dair noter onaylı "ekakıname

\.e

imza sirküsü.
Geçici teıninat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması) Ihale !!ünli saal 09.00 a kadar Kırıkkale
Belediyesi lIalk Bankası TR 82 0001 200967.10 0007 0000 19 Nolu hesaba yatırılarak makbuzun ihale

dosyası teslimi ile ihraı edilmesi
d)
Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz.
3~Ortak girişim ise:
Ortak giri~iıni olu~turan g.erçek veya tüzel ki~ih:rin her birinin ayrı ayrı (I 1 vc (2) fıkralarında
göre tcmin edecckleri

belirtilen

esaslara

belgeler ve ortak g.iri~il1l beyannamesi.

2886 sayılı DİK.nun 6. ınadd~siıH;e ya/Jlan ki~ikr "e tü/d ki~ilcr ik'. ihalelere katılmaktan yasaklı ki~ikr ve tüzel
ki~ikr gerek doğ.rudan. gereksc bir "dili aracılığı ile ihaleye giremc/kr.
Bu hükümlere aykırı hareket edenler. ihak
üzerlerinde

ku lsa bile ihale fcsih edilen:k yutırılan teminat iral kaydedilir.

5lYerg.i. Resim Ye Iları;ların
saıım vcrgileri

K imin Tarafından

ile ipotek tesis harçları

ÜJeneceği

n.' :-;ö/lqrne

Bıı ga) riml.:nkulün satl~l ilC' ilgili

giderleri

alıcıya ait olup. alıcı bu konuda

re:-;inı harçlar ve her türlü alını
Belediyeden

hiçbir hak iddia

edeınez.
6)ihaleye

Katılacak

Kişikr

ilanda Belirknen

Emlak ve istimlak ~ıüdürlüğüne

Geçici Teminat

Ikd~ıini

02.03.2022

saat 09:00 a kadar yatırarak

makbuzunu

te:-;Iiın t:ım~kri gt.:rdmektedir.

7)ihak Komisyonu tarafından alınan ihak kararları ita amirinct:. karar tarihinden iıihar~n 15 (on he:;;) iş günü içerisinde
onaylanır veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hü\.;liıııSÜI sayılır. İla al1liriıu;~ onaylanan ihale kararları.
onaylandığı günden iıibaren 15 (on he~l iş günü içcrisinde
yapmamakıa
serbesttir. Komisyonun
bu kararına itiraı
anla~ınaz.lıkta.
talep edemez..

Bclediye

Ba~kanı tck tarallı

alıcıya veya vdiline tebliğ. edilir. ihak komisyonu. ihaleyi yapıp
edikmo
~laddelcrin
yürürlüğünde
meydana gekbilecek
hir

ihaleyi fcsih edebilir.

Bundan

dolayı alıcı kişi Tarar ziyan davası açarnaz., hak

8)İhalc tutanağı ila Amirince onaylandıktan
içerisinde pe~in olarak. Kırıkkale Belediyesi
makbuıunu

ibraz etmesi

9)Bclcdiycmiz
tabii olduğundan
lo)iMAR

sonra
ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını
15 (on beş) iş günü
Ziraat Bankası TR 610001000316368239385001
nolu hesaba yatırılma.."il ve

tarafından satışı yapılacak

taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4.P bendine istinaden

bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

DURUMU:

a)IIO Ada 7 Parsel ayrık ni7nm konut alanı Y cn çok 30.50 m TAKS/KAKS=0.25/2.50
Zcmin katta ricari aları yapılamaz ..
b)1 Lo Ada 8 Parsel ayrık nizam konut alanı Y en çok 30.50 m TAKSIKAKS =0.2512.50
Zemin katta ticari alan yapılamaz.
e)1 12 Ada 23 Parsel ayrı k nizam konut alanı Y en çok 30.50 m TAKSIKAKS =0.2512.50
Zemin katta ticari alan yapılabilir.

KDV istisnasına

