
TAŞİNMAZ MAL SATİŞİNA AİT
irııı_e şanrıtervıesi

MADDE 1) MüIkiyeti Muratpaşa Belediyesi'ne ait muhtelif yerlerdeki aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet taşlnmaz mal 22to3l2016 tarihine tesadüf eden salı günü saat
14:30'da Muratpaşa Belediye Başkanlığı hizmet binası Encümen toplantı salonunda Açık Teklif Usulü ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun hükümleri çeİçevesinde
satllacaktlr.

MADDE 2) Satllacak taşlnmazlar|n;

s.
No

ili ilçesi Mahaıle Adal
Parsel

Blok Kat Daire
No

Daire
Alanı

cinsi Muhammen
Bedel

Geçici
Teminat

Açlklamalar

1 Antalya Muratpaşa Ahatlı
(soğuksu)

12748l4 E Bodrum 2 78 m' Mesken 120.000 TL 3.600 TL Kuzey-Batl cepheli
2 oda 1 salon

MADDE 3) lhale Bedeline aynca %1 KDV oranl uygulanacaktlr.

oImak yine anllan kanun Ve yönetmelikte açlklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatl yatlrmak şarttlr,

a) Yasal yerl6şim yerl sahibi olmalarl (ikametgah ilmuhaberi ibraz edilecektir,)

b) Tebligal için Türkiye'de adres göstermeİeri,

c) Gerçek kişilerin T.c, kimlik numaraslnl bildirmeleri,(Nüfus cüzdan sureti ibraz edilecektir)

;) Geçici teminatl yatırmlş olmalarl,

odaslndan yahut

MADDE 5) lhale komisyonu, gorekçesini kararda belirtmek suretiy|e ihaleyi yapüp yapmamakta serbesttir, Komisyonlar|n ihaleyi yapmama kararlna itiraz edilemez.

MADDE 6) 2886 sayılı yasanln 6.maddesinde yazllı kişiler doğrudan V€ya dolayll olarak ihaleye katılamaz|ar. Yasağa rağmen katllan olur Ve ihale üzerinde kahr ise ihale
bozularak geçici teminat gelir olarak kaydediIir.

MADDE 7) Encümen Başkanllğl tarafından allnan ,hale kararları karar tarihinden ltibaren en geç 15 gün içinde ita amirince onaylantr Veya iptal edilir. ita amirince onaylanan

adresine postalanacaktlr.



takip eden 7.nci günü kararln istekliye tebliğ tarihi sayllacaktür.
lha|e kararlnln ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istek|iye aynı şekilde bildirilecektir.

MADDE 8) 08/09i 1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda a9klanan şekilde tebliğinden itibaren ,l5
(onbeŞ) gün içinde ihale bedelinin tamamlnl peşin olarak yatlrmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçlarl Ve diğer giderlefi ödemek zorundadlr.

satlş bedelinin tamamınln ödenmesinden sonra müşteri , taşlnmazı adlna tescil ettirmek zorundrdır.Aksi takdirde, meydana gelecek hasar,zarar,fuzuli işgal Ve diğer
sebeplerle idareden bir
talepte bulunamaz. Bu zorunluluklara uyulmadüğl taktirde protesto çekmeye Ve hüküm almaya gerek kalmaksüzln ihale bozulur Ve geçici teminat Belediyeye irad kaydedilir_

fiyat farklnl ilk ihale tarihinden itibaren 6183 saylIl yasanın 51 , maddesindeki oran Ve esaslar dahilinde işleyecek faiziyle birıikte tazminle mükeIlettir.

herhangi bir istekte bulunamaz,

yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez.
MADDE 11) İhale saatinde hazIr bulunmayanlar ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 12) ihaıe bedeli Ozerinden alınan Karar Pulu tutarı allclya aittir.
MADDE 13) lhale Şartnamesi ile ekleri (tapu sureti, imar çapl )Muratpaşa Belediyesi Emlak istimlak Müdürlüğü'nden 150 TL bedel karşılığında temin edi|ebilir. ihaloye
katılacaklarln geÇici teminatı ihale günlerinde ihale saatine kadar Belediye veznesine yatlrmaları gerekmektedir, ihale dosyas| ihale günü jhaie saatine kadar Encümen
Başkanlüğ|na teslim edilecektir.

MADDE 14) işbu ihale veya ihale evraklnün hüküm Veya tatbikinden doğabilecek ihtilaflar Antalya Mahkemelerinde çozülecektir.

özEL şARTLAR
y4PqE 1) ihaleye çıkanlan taşınmazlar ,şaıtnamenın dağ|tımlna başlanllan gün ile ihale günü arasındaki her cuma gunü saat 14;oo den itibaren Belediyemiz
önünden kalkacak araçla , Emlak ve |stimlak Müdürlüğü Teknik Personelince arazide gösterilecektir.

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul Ve taahhüt ederim,Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

MÜŞTERiNiN (Tüzel Kişilerde Ünvan Ve Yetkilinin):

Adı Soyadı : ,,,,,..,,........,..,..,..

Tebligat Adresi :....,..........,...,...,.,

Tarihi : ,,,,.,..........,,..,,...,

Telefon

itnzası


