
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden: 

S. 
No 

Taşınmaz No Mahallesi Cinsi Pafta Ada Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) 

Hazine 
Yüzölçümü 

(m²) 

İmar 
Durumu 

Fiili 
Durumu 

Tahmini Satış 
Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 
Bedeli (TL) 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

1 35140106164 16 Eylül Arsa 22HIV 7932 2 3.098,00 2.055,60 
Turizm tesis 

alanında 
Boş 20.556.000,00 6.166.800,00 15.09.2022 10:30 

2 35140108102 Dalyan Arsa L16B12D4C 8247 1 1.050,52 522,39 Konut alanı Boş 6.269.000,00 1.880.700,00 15.09.2022 11:30 

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine 
göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No: 105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü 
Makam odasında yapılacaktır. 

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, 
tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu 
(süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2022 yılı içerisinde 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 vekâletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekâletname örneği 
ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak 
şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve 
bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. 

4- Taşınmazın satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış 
bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin peşin olarak ödemesi halinde 
ise 29.04.2022 tarihi ve 2022/11 sayılı Bakanlığımız Genelgesine istinaden satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye 
ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

5- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedeli üzerinden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 
hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde 
Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

6- Taşınmazların satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr 

adresinden de öğrenilebilir.  
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