
sEFERiHisAR (izııin) ıuLBniyE BAşKANLIĞıx»ıN
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Maddel. Aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile

satılacaktır.
Madde 2. ihaıe Bİ ileri

borcu olmadığına dair belge.
İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ıhaüe dokümanı ibrazı zorunludur

J-
Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabi

ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 23 202l Pe
lmek için beIirtilen belgeleri, belediy edecekleri şartname

.00'a kadarve şartname
seferihisar B
ilan olunur.

is
a

RKONUSU TAŞINMAZ B Lc
Muhammen
Bedeli (TL.)ParseI

Yüzölçümü
(m')

Mahall€si
ve Mevkiiilçesiiıi

Tapuda 260 ada l paİs.ld. k ynlt obn
taşınnazm pafiel numaİlsl 3402 sayılt
IQdast o Kanunuıun 22. Madd.si (a)

fıkrasına görc 503l ıda l No.lu paNl
2.300.000,00 TL1.886,M mr503lseferihisar

Payarnlı Mahallesi
Köyiçi Mevkiiizmir

elediyesi Yazı İşleri Müdürlüğiine teslim etmeleri zorunludur

eden
l

. ihale tarihi ve saati: 23 Eylnl20zlPerşembe saat: l l .00

. İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı
o Muhammen Bedel: 2.300.000,00 TL
o Geçici Teminat Miktan: 69.000,00 TL
. ima. Durumu: l/l000 ölçekli Payamlı Köy Yerleşik Alanı Uygulama İmar Planında Aynk Nizam 2

Kat Taks: 0,30 Kaks: o,'oo rımax, 6,50 m Konut imarlıdır.-Maximum inşaat alanı 250 m2, yi

geçemeZ.

Madde 3. ihale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisaı Belediye Başkanlığı'nda BelediYe Encümeni

huzurunda yapılacakttr. komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaİeye i|işı<ın şartnİme ıeleaiyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz

görülebilir ve temin edilebilir.
t{adde 5. postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı lŞIeri Müdürlüğü

Camikebir Mahalİesi 5Zl Sok. No: l4 Seferihisar/ İZMİR' dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir.
Madde 7..,Son teklİfler ihalede hızr bulunan istek]ilerden" alrnacağı için isteklilerin ihalede hıar
bulunmalan gerckmektedir.
Madde E. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

ı- Kanuni yerleşim belgesi (ikametgü ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

b- T. C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. )

c_ Muhammen bedelin vo3' ü oranında, 69.000p0 TL teminat mektubu Veya geçici teminat

yatırıldığına dair belge,
d- başkası- adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli

vekaletname.
e_ Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi odaslndan veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

odasından kayltlı olduğunu gosteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

f- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

g- Ttizeı kişİ olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularü ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevıeri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret §iciü Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,
h- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin lüzel kişiliği temsile yetkili

olduklarinı gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. Tüzel kişi olması halinde, Şirket

ortak]arının hisse durumlarıni ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil

Gazetesinin aslı veya noter tasdikli ömeği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
_

i- isteklinin, Belediyimiz Mali Hizmetler Müdülüğünden alınacak olan Seferihisar Belediyesi' ne

Açrklama
(varsa)Ada


