KIRIKKALE

BELEDiYE

BAŞKANU(;INDAN

I-Mülkiycıi Rclcdiycınizc ait aşağıda özellikleri belirtilen 1 adeııaşınmazm

iLAN

2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık

artırma usulü ilc satışı yapılacaktır.
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Emlak ve İstimlak Mlidüdüğünden
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isteyen Kişilerde

5,250,00,'11.

60,627,000,00,'11.
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21,09.2022

10.JO

ı.s iS,S IO,OOTL

ı.ooo.OO TL lkdd

karşılığında

satın almacaktır.

Aranan Şartlar

I-Katılımcı gerçek kişi ise:
a) Nüfuz dızdanı sureti.
hl Tebligat adn:si.
cL Vckakıcn katılıyor ise. n:'kalc:tnamc
d)

BEDI'I.İ

GECi(:i

tarih ve saatlı;: Kırıkkale Bdediycsi hi/met binası 3.kat Fncümen odasında yapılacal\tır.

3) İhale Şartnamcsi
Katılmak

MUHAMMEN

FiYATı

M2

NiTEI.İ(;i

rAllıÜKALAR

M2 BiRiM

ALANI

ve \cka1l:1 verenin

imza sirküsü \e katılanın

imza sirlUsli. ( noter onaylı

ohıı.:ak)
Geçici teminat bı....
delini ( İhale bedelinin ~~ÔJ oranında olması) ihale günü saat 10.00 a kadar Kırıkkale
Ikkdiyesi Ilalk Bankası TR R2 00012009 67 ..•0 n007 0000 19 nolu hesaha yatınlarak makhu/un ihak dosyası

tcslimi ilc ihraz edilmesi
c)
Şaııname bedelinin satın alındığ.ına dair makbuz
2-Katılımeı tüzel kişi ise:
a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan ~irkel skiline kayıtlı ve halen faaliyeth: olduğuna dair hdgc
b)

(Tescil Belgesi)
~irket adına ihaleye girecek kişi \'eya kişilerin hu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaktnamc

c)

imza sirküsü.
(kçici teminat heddini ( ihale hcddinin % 3 oranında olması) ihak günü saat 10.00 a kadar Kırıkkale
lklediyesi Halk Bankası TR 82 0001 2009 67-tO 0007 0000 19 Nolu hesaha yatırılarak makhuzun ihale

ve

dosyası teslimi ile ihraz edilmesi
d) Şartname bedelinin salın ;111l1dığ.ına
dair makbuz.
3-0rtak giri~im ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya HiLCIkişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında helirtilen esaslara
göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.
2886 sayılı DİK.nun 6. maddesince yazılan kişiler \il: tüzel kişiler ilc. ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzd
kişiler gerek dop.nıdan. gerekse hir vekili aracılığı ilc ihaleye giremezler. Bu hükümlere a~kın harckcı edenler. ihale
üzerlerinde kalsa hile ihale fesih edilerek yatırılan teminat imt kaydedilir.
5)Vergi. Resim Ve Harçların Kimin Tarafından <"ldeneccği Bu gayrimenkulUn satışı ilc ilgili resim harçlar ve hcr HirlO ;"Ilım
salim vergileri ilc ipotek tesis harçları •...
e sözleşme giderleri alıcıya ait olup. alıeı hu konuda Belediyeden hiçhir hak iddia
edemez.
6)lhaleye Katılacak Kişiler ilanda Belirlenen Geçici Teminat Bedelini 21.09.2022 saat

ıo:on

a kadar yatırarak makhuLunu

Emlak ve istimlak rvhidürlnğline teslim etmeleri gerekmektedir.
1)ihalc Komisyonu tarafından alınan ihale kararları iıa amirince. karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş g.ünü içerisinde
onaylanır \"eya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsül. sayılır. ha amirince onayhınan ihale kararları.
onaylandığ.ı gUnden itiharen 15 (on heş) gün içerisinde alıcıya veya .•.-ckiline tehliğ edilir. ihale komisyonu. ihaleyi yapıp
yapmamakta serhesttir. Komisyonun hu kararına itiraz edilemez . :\'1addelerin yürürlüğünde meydana gelehilcc('k hir
anlaşmazlıkta.

[klcdiye

Başkanı tl'k tarallı ihaleyi fesih ('dehilir. Bundan dola)

i

alıl'1 kişi zarar ziyan davası açamaL hak

talep edemez.
8)İhalc tutanağı Ila Amirince onaylandıktan sonra. ihaleyi kazanan alıcı ihale hedelinin tamamını
15 (on heş) gün
içerisinde peşin olarak. Kırıkkale Belediyesi Ziraat Bankası TR 610001000316368239385001
nolu hesaha yatırılması ve
makhuzunu ihraz etmesi

9)Bdcdip:ıniz

tarafından satışı yapılacak taşınmaLlar 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-1' bendine istinaden

KDV isıisnasına

ıabii olduğundan hu satı~lard,Ul KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
lo)i~I'\R
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5322 Ada 3 Parsı:! imar planında konut + ticari ahU11olarak planlı olup inşaat hakkı E = 2.50 Hmaks = 42.50 nı dir.

