
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Tekirdağ İli Ergene Belediye Başkanlığından: 
1. Aşağıda bilgileri yazılı olan, kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesi’ne ait olan Velimeşe Mahallesinde 4 Ad. taşınmaz 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunun 35/a ve 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile, Ahimehmet Mahallesinde 1 Ad. müstakil taşınmaz ise 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45.ve 
46. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile ve Ergene Belediye Meclisi’nin ilgili Meclis Kararları gereğince aşağıda yazılı gün ve saatte ihale ile satışları 
gerçekleştirilecektir.  

2. Taşınmazlara Ait Bilgiler: 

Sıra 
No. 

Mahallesi 
Ada 
No. 

Parsel 
No. 

Parselin 

(Yüzölçümü) 

Tamamı m² 

İhaleye Çıkan 
Yüzölçümü (m²) 

İmar Durumu 
Taşınmazın 

Niteliği 

Muhammen 

Bedeli  

(KDV Hariç) TL 

Geçici Teminat 
(%3) TL 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

Şartname 
Bedeli (TL) 

1 Velimeşe 770 2 8.594,20 8.594,20 
T.A.K.S.(0,3),Kat Ad.5, İnş. 

Niz.(A),K.A.K.S.(1,2) 
Arsa 7.734.780,00 232.044,00 01.11.2022 11.00 200,00 

2 Velimeşe 770 3 10.000 10.000 T.A.K.S.(-), K.A.K.S. (-) Arsa 8.500.000,00 255.000,00 01.11.2022 11.10 200,00 

3 Velimeşe 770 4 10.933,38 10.933,38 T.A.K.S.(-), K.A.K.S. (-) Arsa 9.840.042,00 295.202,00 01.11.2022 11.20 200,00 

4 Velimeşe 203 15 5.244,49 5.244,49 T.A.K.S.(-), K.A.K.S. (-) Arsa 7.866.735,00 236.003,00 01.11.2022 11.30 200,00 

5 Ahimehmet 188 1 732,83 732,83 T.A.K.S.(-), K.A.K.S. (0,75) Arsa 512.981,00 15.390,00 01.11.2022 11.40 200,00 

3. İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Belediye Ana Hizmet Binasında-Ulaş Mah.Atatürk Bulv.) İhale Komisyonunca (Encümenince)  
gerçekleştirilecektir. 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek olan ihaledeki taşınmazların satışında 3065 sayılı /4-p maddesine göre Belediyemizin 
yapmış olduğu taşınmaz satışları KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır 

5. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 
Şartname bedelini ödeyerek ve şartnamenin her sayfasını imzalayarak katılabilirler.  

6. İhale konusu taşınmazların bedeli peşindir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31nci Maddesine istinaden İhale Komisyonu Kararı İta Amirince karar 
tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylandığı takdirde en geç 5 işgünü içinde ihaleyi alana tebliğ edilir. Tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde 
atış bedeli, peşin ve nakit olarak Belediyemiz Veznelerine veya Belediyemize ait Banka Hesabına ödenecektir.  
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7. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, katkı payı, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
8. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:  Her bir taşınmaza ait teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.  
A. İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  
- Teklif Mektubu,  
- İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartnameyi ve eklerini aynen 

kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinden kazıntı, 
silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir veya mühürlenir.   

B. İÇ ZARFIN KAPATILMASI: Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.  

C. DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  
- Teklif Mektubunu içeren İç Zarf,   
- % 3 Geçici Teminatı yatırdığına dair belge,  
- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için) (e- Devlet üzerinden alınabilecek ve güncel olması önemlidir, son 1 aylık olmalı).  
- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,  
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi odasından, ihale tarihini içerisinde tüzel 

kişide ulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi.  
- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.  
- İhaleye katılmak isteyenlerin her bir taşınmaz için 200,00 TL karşılığında şartname ve eklerini aynı adresten satın almaları zorunlu olup, şartname 

satın alınmaksızın ihaleye iştirak edilemez. Şartnamenin her bir sayfasını ayrı ayrı imzalamaları şarttır. Şartname edelinin ödendiğine dair makbuz.  
- Ergene Belediye’sine borcu olmadığına dair belge.   
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.  
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesi,  
- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin T.C.Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhine havi olması 

gerekmektedir.  
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9. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 31.10.2022 Pazartesi Günü Saat: 13.30’a kadar Belediyemiz Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğüne (Marmaracık Mahallesindeki Ek Hizmet Binası Kat: 2’de) vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca  kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.  

10. Yukarıdaki tabloda yer alan her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak 
istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerektiğinden, teminatlar Belediyemiz veznesine 
yatırabileceği gibi, Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın Ada/Parsel No. sunu belirtmek şartı ile yatırabilirler. Ayrıca 
ihaleye katılmak isteyenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26ncı maddesine göre aşağıda geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler; Bankalar ve 
özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Mali Hizmetler Müdürlüğümüze ihaleden sonra hemen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 
teslim edilir. İhaleden sonra ihale üzerine kalmayan isteklilere ihale onaylanmasını müteakip geçici teminatlar iade edilir.  

11. İhalenin yapılış şekli; İlanın 1-4 üncü sırasındaki taşınmaz satışları 2886 sayılı D.İ.K. nun ilgili maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak 
olup, 5nci sıradaki taşınmazın satış ihalesi ise Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.  Her taşınmaz ayrı ayrı ihaleye çıkılır.  

12. Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede (5 inci sıradaki taşınmazın satış ihalesinde) ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine 
uygun olarak gerçekleştirilecektir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. (5ncü sıradaki taşınmaz için). Teklif sahibi ihale esnasında teklifte bulunacaktır.  
Satışa çıkan taşınmaz ihalesine katılmak isteyenlerin hazırlayacakları evraklar 8 inci maddede yazılı olup, Açık Teklif Usulü ile yapılan 5 inci sıradaki 
taşınmazın satışına ait evraklar ihale başlamadan ihale komisyonuna teslim edilecek olup, teklif sahibi veya vekili ihale esnasında teklifte bulunacaktır. 

13. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin geçici teminat bedelleri irat kaydedilecek 
ve ihalenin feshine sebep olan hakkında da 2886 sayılı D.İ.K. nun ilgili maddesine göre işlem yapılacaktır.  

14. İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
15. İhale şartnamesi ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı D.İ.K. ve diğer ilgili Kanun Hükümlerine göre işlem yapılacaktır.  
16. İhaleye katılmak isteyenlerin mutlaka u maddelerdeki şartları kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak 

talebinde bulunamayacaklardır.  
17. İhale konusu satışlarla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
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