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Yukırlda nitctiklcİi b€linilcn taŞınmazların satüş ihalesi,2886 saylll Devlet lhalc Kanununun 45 maddesi uyarınca Açtk Tekliftjsulü ilc ka§ıslnda yazlİ lırih vc saallc; Kalc Mah. sahil Cad. No: 6 llkadlın / si\MStJN adres;ndc

yap1l.caktür.

l-ih"Iey. Kınlıcİk isıcklileİin;
a) Yasal ycrl€şim yeri sahibi olmalan,

b)'rebligaı aç in 'l'ürkiye'd§ adrcs göstenneleri.

c) Gerçek kiŞilcrin 'l'.C kiınlik nuııaralarını, tiizel kişibnn Vergi kiıİılik nu|naralarınl bildinnclcri,

e) Gcçaci teminat bedclini yatınnış olüİıala0, geçici teıninat olarak;
-Tedavüldeki'rürk I'arası,

komi5yon laralindan

aİnıf.),

l) işin gereğine görc Klzlhnnak Emlak Müdürlüğünco lespil ediıccek diğer belgeled velrneleri.

beli(ir belgeyi vcnİclcri.
Gerekmekıedir

2_ TaŞlnrnaz satış bldclinin pc§in olarak iidcnmesi halinde saıt§ bcdeline yüZde yinni indirim uygıılanacaklüf.

peşin. kalanl cn l-azla iki vılda. e§it taksill€rle ve üçer avllk dilimlel halindğ İanuni l'aizi ilc laksillcndirme vapılabiIec€kir.
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versisine tabi tufu lnaz,

Tlden l0 Milvon TL\€ kadar olan kısım icin % 0,5 6inde bes). l0 Milvon TLV asan küsım icin % 0.25 (on binde viİmi bes) oranında )

8- Postada mcydana gelebilecek gecikm€lerden dolayü, İdare }a da Komisyon herhangi bir surctle sorumlu değildir.

9- Komisyon, ger€kçesini kararda belinmek suretiyle ihaleyi }aptp }apmaİrıakta s€rbesttir. Komisyonun ihaleyi }apmama karan kesindir.

l0- lhaleye ilişkin şartsıame ve ekleri, mesai saalleri içe.isinde Klz|llnnak ts,nlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak allnabilir.

l l - lhaleye iştirak edecek istcklilcrin, CovlD- l 9 salglnı nedeniyle bclirle n.c€ k t d bi r|ere uy u lması gere km€kted ir.
l2- Bu ilana https://sam5un,csb,gov,tı adresindcn ırlaşılabileceği gibi, Türkiyc genelindeki ihalc bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de ögrcnilebilir.
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