
GAYRİMENKUL KİRALANACAKTIR 

İstanbul İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından: 

 

İSTANBUL İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN KİRALIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların kiralama ihalesi 28/05/2019 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.) 

Sıra 

No 

DOSYA 

NO İLÇESİ MAHALLE/KÖY 

SOKAK/ 

MEVKİİ PAFTA 

ADA 

NO 

PARSEL 

NO 

MİKTAR 

(m2) VAKIF MALI CİNSİ 

TAHMİNİ 

BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İMAR 

DURUMU/ 

NİTELİĞİ 

İHALE 

SAATİ 

1 1 EYÜPSULTAN 
KEMERBURGAZ 

KÖYÜ 

İSKOZA 

MEVKİİ 
47/1 * 

3394 ve 

3395 

parsel 

64.556,74 m2 

(Kapalı alan 

49.472,50 m2, 

açık Alan 

15.084,24 m2) 

Mevcut Kapalı alanı 

49.472,50 m2 olan 

taşınmazın, 1/1000 

ölçekli plan notlarına 

işlenen fonsiyonları 

ile (Eğitim, Sağlık, 

Darülaceze Sosyal 

Tesisler ve Hastane 

Alanı, Dini, Kültürel 

ve İdari Tesisler, 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisi) olarak 

kullanılmak üzere 

10 yıl süreyle kiralanması. 

3394 sayılı, 

parsel arsa, 

3395 sayılı 

parsel arsa 

vasfındaki 

rekreasyon 

alanı. 

7.980.000,00-TL 

(İlk yıl tahmin 

edilen bedel) 

798.000,00 
Şartnamede 

Belirtilmiştir 
14:00 

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Vakıf adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 

yukarıda gösterilen gün ve saatlerde kiraya çıkarılmıştır. 



2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; 

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve 

içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, 

işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. 

b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir 

belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hacı Beşir Tekkesi Sk. No:5 Fatih İlçe 

Emniyet Müdürlüğü Karşısı (Ara/Çıkmaz Sokak) Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Kira bedeli aylık dönemler halinde ödenecektir. 

4 - İhaleye ait şartname Vakıfta görülebilir. Ayrıca ihale ilanı www.istanbul.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir. 5-İhaleye 

katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Vakfımızın T.Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR310001200975800016000080 Iban 

nolu hesap numarasına yatırılarak bir örneği vakfımıza diğer evraklarla verilmek suretiyle yatırılabilir. 

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Vakfımızın T.Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi 

TR310001200975800016000080 Iban nolu hesap numarasına yatırılarak bir örneği vakfımıza diğer evraklarla verilmek suretiyle yatırılabilir. 

6 - İhalesi yapılan taşınmaz malların kiralama bedeli üzerinden oluşacak her türlü vergi, resim, harç, noter masrafları, resmi ve özel kurumlara 

yapılması gereken ödemeler kiracıya aittir. 

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce 

komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Vakfımız veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4419/1-1 


