
İLAN
SEYDİKEMER MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR

SIRA NO CİNSİ MOTOR 
MARKASI GÜCÜ DURUMU EN (METRE) BOY (METRE)

TAHMİNİ SATIŞ 
BEDELİ (TL) 

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT 
(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 BALIKÇI TROL 
TEKNESİ BİLİNMİYOR 500 HP TAMİR İLE 

ÇALIŞIR 6 24 80.000,00 TL 24.000,00 TL 24/06/2019 09:30

2886 SAYILI KANUN UYARINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

SIRA 
NO

İLÇESİ/MAHALLESİ 
/MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA 

NO
PARSEL 

NO
YÜZÖLÇÜM 

(m2)
KİRALANACAK 

ALAN (m2)
HAZİNE 
HİSSESİ AMACI SÜRESİ

İLK YIL
TAHMİNİ 

KİRA BEDELİ 
(TL)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL)

İHALE 
TARİHİ İHALE SAATİ

■
KORUBÜKÜ 
MAHALLESİ

İLKOKUL VE 
UYGULAMA 

BAHÇE
O22-C-23-D-4-D 173 41 10.822,71 7.415,00 TAM TARIMSAL AMAÇLA 

KULLANILMAK ÜZERE 5 YIL 1.800,00 TL 540,00 TL 24/06/2019 10:00

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA 
NO

İLÇESİ / 
MAHALLESİ/MEVKİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL 

NO
YÜZÖLÇÜM 

(m2)
HAZİNE 
HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ 

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ 
TEMİNAT

(TL)

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 KEMER MAHALLESİ ARSA 022c-08d-3d 304 1 1.075,62 TAM

1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE 
İLAVE UYGULAMA İMAR 

PLANINDA GELİŞME KONUT 
ALANI

511.000,00 153.300,00 24/06/2019 10:30

2 YAYLA GÖKBEN 
MAHALLESİ KAYALIK O23-a-14-a-2 235 12 4.021,61 TAM

1/25000 ÖLÇEKLİ MUĞLA NAZIM 
İMAR PLANINDA TARIM ALANI 

İÇİNDE
161.000,00 48.300,00 24/06/2019 11:00

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların satış ihalesi ile taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 
Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır

1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)
b)
e)
d)

e)

f)

Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi, .
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlikjfıumaras
Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İçiporçlanr^^jgptlerJv^'a^u Senetler 
yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl^öv^N^'SjJr^ jr 
Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27.maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı” jjıb^iuj lipjirterini» jjg teminat 
mektubunda gösterilmesi zorunludur. 'ss.* 4 • * **
Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzert;ftıesJ^ja‘wrf8ştân, 2019 yılı 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 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 komisyonuna vermeleri şarttır. 
(Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

2) İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Seydikemer Kaymakamlığından (Milli Emlak Servis Şefliği) ücretsiz görebileceklerdir.
3) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
4) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mallar için satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 

taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
6) Kiralama İhalesi sonucunda oluşan ilk yıl kira bedeli peşin ödenebileceği gibi, en az %’ü peşin, kalanı üçer ayılık dönemler halinde 4 (dört) eşit taksitle ödenebilir. Diğer vergi, resim ve harçlar ile kesin teminat bedeli peşin ödenecektir. 

Kiralanacak taşınmaz toplamda 10.822,71 m2 olup, Kiralanacak alan ise şartname ekinde yer alan krokide gösterilen 7.415,00 m2 lik alandır. Bu nedenle herhangi bir şekilde kiralanacak alan dışına çıkılmayacak, müdahalede 
bulunulmayacaktır.

7) Taşınırın bedelinin yapılacak tebligata müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde peşin olarak ödeyerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışlarda ayrıca karar pulu bedeli ve KDV tahsilatı yapılacak olup, teslime ve teslim sonrası 
işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler (teslim/tesellflm, yükleme ve boşaltma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar) alıcısınca karşılanacaktır. Taşınır ihale 
saatinden önce Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi MOPAK İskelesinde muhafaza edildiği Yeddieminde görülebilir. Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir.

8) Satış yapılacak taşınıra ait herhangi bir Resmi Belge, Kayıt, Evrak vb. bulunmamakta olup. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımında değerlendirilmesi yapılmadığından, satış 
işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenmemesi durumunda İdare sorumlu değildir.

9) Satışı yapılacak teknenin teslim tarihine kadar olan Yeddiemin ücreti ihaleyi kazanan istekli tarafından taşınırın tesliminde ödenir.
10) Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 656 21 23 
İLAN OLUNUR.

http://www.milliemlak.gov.tr
https://mugla.csb.gov.tr

