KIRIKKALE BELEDiYE BAŞKA:-JLlC;INDAN ILAN
l-Mülkiycıi [kkdiyemizc
ait aşağıda özcllikkri
artırma usulü ilc satışı yapılacaktır.
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2~İhalc ilanda helirtilen
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3) İbak ~annamcsi

Emlak ve istimlak l\1üdlirlüğündcn

-i )İhalcyc Katılmak

İsteyen Kişilerde

2886 sayılı yasanın -15. i\laddcsi

gcn:ğincc
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rARi11ı
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hizmet binasl3.kat

Eneümcıı odasında

2.000.00 TL Bedel karşılığında

açık

113.IIX.21122 IIIJII

yapdw.::aklır.

satın alınacaktır.

Aranan Şartlar

ı -Katılımcı gerçek kişi ise:
a)
Nüfuz cüzdanı sureti.
lı) Tebligat adresi.
c)
Vekalctcn katılıyor ise. n~kaktnaınc

ve vckakı

verenin imza sirküsü ve katılanın

imza sirküsii. ( noter onaylı

olacak)

d)

Geçici teminat hedelini ( Ihale bedelinin % 3 oranında olması) İhalt.: günü ",aat 09.30 a kadar Kırıkkale
Bdedi~/esi Ilalk Banka."ı TR 82 00012009 67.W 0007 0000 19 nolu hesaba yalırılarak ınakhul.Ull ihak dosyası
teslimi ilc ibraz edilmesi
r,:) Şartname bedelinin satın alıııdığına dair makbul.
2.Katılılııcl tüzel kişi ise;
a) Ticaret OJa",ından n:y<ı diğer resmi nıak:.ıl11lardan şirkı:t siciline kayıtlı ve halen faaliyetle olduğuna dair helge
(Tescil Belgesi)
b)
Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilcrin bu şirketin vckili olduğuna dair ııoter onaylı n:kalctnaıne
\"c
imza sirküsü.
c)
Gı:~iı.:i teminat kdelini
( ihalt.: bedelinin % 3 oranında olması) ihale günü saat 09.30 a kadar Kırıkkale
Bdl..'di~csi Halk Bankası TR 82 ()()ol 2009 67-l0 0007 0000 19 Nolu hesaba yatırılarak makbUZlin ihale
dosyası teslimi ilc ibraz edilmesi
d) Şartnilme bedelinin satın alındığıııa dair makbuı.
3.0rtak girişim ise;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (I) \c (2) fıkralarında helirtilen esaslara
göre temin edecekleri helgeler ve ortak girişim beyannamesi.
1886 !'ayılı DİK.nıın 6. maddesiııee yal.ı1an kişiler \ c tüzel kişiler ile. ihaklcre katılmaktan yasak.1ı kişiler \e tüzel
kişiter gcn:k doğrudan. gcrcksc bir vckili aracılığı ile ihalcye gircmezlcr. Bu hnkOmlcrc a~ kırı harcket cı.knkr. ihale
üzerlerinde kalsil hile ihak fcsih edikrek yatırılan tı:ıninat irat kaydedilir.
S)Verg.i. Resim Ve Harçların Kimin Tarafından Üdı:nı:ce~i Bu gayrimeııkuHin satışı ik ilg.ili rı:sim harçlar ve her türlü alım
satım vergileri ile ipotek tcsis harçları ve sözleşme giderlcri alıcıya ait olup. alıcı bu konuda Ikkdiycdcıı
hiçhir hak iddia
I...Jcmı:z.
6)lhakye

Katılacak

Kişiler ilanda Belirlenen

Emlak vc İstimlak MiidiirHiğiinc

Cieçici Tcminat

Bedelini

03.0H.2022

saat 09:30 a kadar yatırarak

makhul.unu

teslim etmeleri gerekmektedir.

7)iha1c Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirincc. karar tarihindcn itiharen 15 (on hcş) iş günü içerisinde
onaylanır vcya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüı sayılır. ita amirince oııaylanan ihale kararları.
ona) landığı gündcn itiharcn 15 toıı heş) gün içerisinde alıcıya vı:ya vekilinı: tl..'hliğ edilir. Ihak komisyonu. ihakyi yapıp
yapmamakta
serhı:sııir. Komisyonun
hu kararına itiraz edilemcz . f\ladddcrin
yür[jrHi~ündc ıne~dana gelebilecl..'k hir
anlaşmazlıkta

Belediye

Başkanı

tck tarallı

ihaleyi fcsih eıkhilir.

Bundan

dnlayı alıcı kişi ıarar

ziyan davası açaınaL

hak

talep edemez.
X)İhak tuıanağı iıa Amirincl..' ona\landıktan
i~l..'risil1de peşin olara\.... Kırıkkale Iklcdiyesi
makbULunu ihraı etmesi

sonra.
ihakvi
Ziraat Bankası

kal.anan alıcı ihale hedelinin
TR 6\ 000 i 00031636823938500

tamamını
15 (on heş) gün
i nolu Iıı:saha yatırılması ve

~)IkIcdiycıniz tarafından satışı yapılacak taşınınazlar 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4.P hcmlinc istinaden KDV istisnasına
lahii olduğundan hu satışlardan KDV tahsilatı yapılınayaı:aktır.

lo)iMAR ııuRu~ıu :
5322 Ada 3 Parsel imar planında konut + ticari alanı olarak planlı olup inşaat hakkı E = ı.so ılınaks

=

42.50 ın dir.

