
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından: 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ (2886 SAYILI KANUN 17-1/A) 

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Vasfı İmar Durumu 
Tahmini Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 
İhale Tarihi İhale Saati 

1 41020111591 Gebze Akviran 148 1 15.855,13 Tam Çalılık 

1/1000 Ölçekli Gelişme 

Konut Alanı, Park 

Alanı, Yol 

5.550.000,00 1.387.500,00 3.08.2021 14:00 

1-Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun       

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez 

Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon 

huzurunda ihale yapılacaktır. 

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; 

a-1) Tedavüldeki Türk Parası, 

2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 

3-Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil 

edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. 

Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) 

ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

b-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları 
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c-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

d-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi 

kimlik numaralarını bildirmeleri, 

e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; 

kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 

kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır. 

3-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde bedelsiz 

görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip 

edilebilir. 

4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak 

suretiyle yatırılabilir. 

5-Satışı yapılacak olan taşınmaz; boş ve işgalsizdir. Taşınmaz üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir. 

6-Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 

7-Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

8-Satışı yapılacak taşınmazın; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den 

(BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 

(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir. 

9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı 

İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 6555/1-1 
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