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<;ORLU MiLLi EMLAK MUDURLUGUNDEN 

YORESi PAFTA ADA PARSEL YUZOL<;UMU iMARI CiNSi HiSSESi TAHMiNi BEDELi GECiCi IBALE iHALE IBALE 
M2 TL TEMINAT ~EKLi TARiHii SAA Ti 

TL 

Durak 29.K.l.2.3 2074 2 7.460 Konut d1~1 Arsa Tam 1.500.000,00 300.000,00 Ay1k 01.07.2016 10.00 
ye~rne kentsel Teklif 
volu yah~rna ahm 

KIZ1lagay 28.N.4 1871 10 2.583,03 Konut Arsa Tarn 1.033 .215,00 206.643,00 Ay1k 01.07.2016 10.30 
(bir k1sm1 Teklif 
jeolojik 
sakmcah 
alanda) 

Yukanda nitelikleri yaz1h ta~mmaz 2886 say1h yasamn 45. Maddesi geregince <;orlu Milli Emlak Miidiirlfigii Milli Emlak Miidfuii odasmda toplanacak Komis 
huzurunda satdacaktrr. 
1-ihaleye i~tirak etmek isteyenlerin gec;:ici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya odeme belgesi, ikametgah belgesi, nilfus cuzdaru omegi, ozel ki~iler adma veka~ 
ihaleye girecek ki~ilerin noter onayh vekaletnameleri ve imza sirklileri, tiizel ki~ilerde yetkili makamdan 2016 ydmda ahmm~ tiizel ki~iligin sicile kayrth oldn::,o-unu gosterir be 
tiizel ki~iligi temsile yetkili oldugunu gosterir noter onayh vekaletname ortak giri~im halinde ortak giri~im beyannamesi ile ihaJe saatinde Komisyon huzurunda hazrr bulumm 

gerekmektedir. 
2-Postayla ba~vuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhlitlii olarak gonderecekleri usuliine uygun olarak hazrrlayacaklan teklifleriyle birlikte istenilen diger belgeleri ihale saa 
kadar Komisyon Ba~kanhgma ula~mas1 gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate ahnmayacaktrr. 
3-ihale Komisyonu ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. 
4-Hazineye ait ta~mmaz sat1~ bedeli pe~in odenebilecegi gibi, satl~ bedelinin Belediye miicavir alan1 srnrrlan ic;:erisindeki ~mmazlarda 5.000,00 TL 'yi, ~mdaki ~unnazlarda 
1.000,00 TL yi a~mas1 halinde, talep iizerine, bedelin 1/4 'ii pe~in, kalan klsmma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yilda eyt taksitlerle ve ~ ayhk dilimler bali: 
odenmek iizere taksitlendirme yapdabilecektir. 
5-4706 say1h Kanun uyannca,Hazine ta~mmazlannm sah~I KDV'ye tabi olmad1g1 gibi bu satl~ ve devir i~lemleri srrasmda diizenlenen belgeler vergi, resim ve h~ muaf oluf 
y1l slire ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktrr. 
6-~artname ve ekleri <;orlu Milli Emlak Mlidlirlligii Milli Emlak Servisinde bedelsiz gorulebilir. 
7-ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdagdefterdarhgt.gov.tr adresinden ogrenilebilir. 
ilan Olunur. 


