
 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Madde 1. Kocaeli İli Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mah. Hudutları dahilinde kalan 2468 

Ada, 1 Parsel (2.692 m²) hisse oranımız 218/678’dir. Parsel üzerinde 3 bağımsız blok bulunmakta 
olup A Blok Rektörlüğümüze aittir. Binada 1 Bodrum+ 6 Kat bulunmaktadır. Toplam kat alanı 
2.870 m² olan A Bloğun mülkiyeti ihale ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine göre açık teklif usulü 
artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 29.04.2021 Perşembe günü saat 14:00’de Cumhuriyet Mah. 2254 Sok. 
No:2 Gebze/KOCAELİ adresinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı salonunda 
yapılacaktır. 

Madde 4. Muhammen bedel 6.350.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 190.500,00 
TL’dir. Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli 
ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 

Madde 5. İhale şartnamesi ve diğer evraklar, mesai saatleri içinde Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir 
veya 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00 ‘e kadar Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na teslim edecekler veya iadeli 
taahhütlü olarak da gönderebilecektir. 

Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya 
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 

a.Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden 
onaylı adres belgesi, e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

b.Tebligat için Türkiye'de adreslerini gösterir belgeyi, 
c.Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişilerin vergi 

kimlik numarasını, 
ç. Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (Geçici teminatın bankalardan 

ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde 
mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27.maddesinde belirtilen şartları 
taşıması gerekir.) 

d.İhaleye gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname, 
e.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (ç) bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale komisyonuna sunmaları 
gerekmektedir. 

Madde 8. Bu ilan kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale komisyonu ilgili kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan Olunur. 2925/1-1 


