
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ulukışla Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden: 

 

Sıra 

No 

Bulunduğu 

Mah/Köy 

Taşınmazın 
Hazine 

Hissesi 

İmar 

Durumu 

Tahmini 

Bedeli 

TL 

Geçici 

Teminatı 

TL 

Tarihi 
İhalenin 

Saati Taşınmaz No Cinsi 
Pafta 

No 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Yüzölçümü 

(m²) 

1 
Porsuk 

Köyü 
51060106513 H.Toprak  153 278 63.719,27 TAM İmarsız 3.186.000,00 955,800,00 17.05.2022 14;50 

 

1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

maddesi gereğince açık Teklif Usulü ile belirtilen gün ve saatte Kaymakamlık Milli Emlak Şefliği Servisindeki komisyon huzurunda yapılacaktır 

2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Ulukışla Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir 

3- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin Kimlik fotokopisini, T.C. kimlik numarasını, ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk 

tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, Vergi kimlik numarasını, idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki 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 ve vekaletnameyi 

vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel 

kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

5- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak süre belirtilmeksizin düzenlenmesi gerekmektedir.(Süresiz ve limit içi 

olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) 
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6- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü 

posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler kabul edilmez 

7- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 

(Beşbin) TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin en az 

1/4' ü peşin, kalanı 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait 

taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile 

emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. 

8- Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun ile bazı 

Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanunun 15. Maddesi gereğince satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 

hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır. 

9- Satışı yapılacak taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan 

kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir. 

10- Geçici Teminat bedelinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Ulukışla Mal Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve 

ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir. 

11- İhale ile ilgili bilgiler http://www.nigde.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden 

öğrenilebilir. 

12- İhalenin Yapılacağı Yer: Ulukışla Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği Servisi) 

13- Geçici teminat Bedellerinin Ulukışla Malmüdürlüğü TR 590001000326000010005726 No.lu İban Hesabınada Yatıralabileciği  

İlan olunur. 5146/1-1 
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