
İHALE DOSYA NO: 2018-72
                                                                 ADAPAZARI BELEDİYESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Köyü Mevkii 2238 Ada 1 parsel nolu
2.578,41 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz, şartname ekinde sunulan imar - inşaat durumundaki mevcut haliyle, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile satılacaktır. 
MADDE 2-  İhale,  Adapazarı  Belediyesi  Encümenince,  16/11/2018 Cuma günü saat  14:00’da  Adapazarı  Belediyesi
Encümen  Salonunda  yapılacaktır.  İhaleye  katılabilme  şartları  için  gereken  belgeler  ihale  günü saat  12.00’ye  kadar
Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
MADDE 3-  İhaleye  katılmak isteyenler  geçici  teminatı  16/11/2018 Cuma günü saat  12:00’ a  kadar  banka teminat
mektubu (süresiz,  limit  içi  ve şube limitini  gösterir  olması  gerekmektedir)  olarak verebileceği  gibi,  nakit  olarak da
Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına
da yatırılabilir. Şartname bedeli nakit olarak Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası TR97 0001 5001
5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına yatırılabilir.

SATIŞI  YAPILACAK  TAŞINMAZIN

A               ADRESİ MUHAMMEN
BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNATI

ŞARTNAME
BEDELİ

Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Köyü
Mevkii 2238 Ada 1 parsel nolu 2.578,41 m2

yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz
1.675.966,50TL 50.278,99TL 100,00 TL

MADDE 4-  İhaleye  katılabilmek  için;  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanunu  ve  bu  Kanunun 6.maddesine  dayanılarak
çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan birimde teklifte
bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır. Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatları geri verilir. Şartname bedeli geri
ödenmez. Sadece Belediye Encümeni tarafından ihale yapılmadığı taktirde şartname bedeli geri iade edilir.
MADDE  5-  Belediye  Encümeni,  gerekçesini  kararda  belirtmek  suretiyle  ihaleyi  yapıp  yapmamakta  serbesttir.
Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 6- Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş
günü  içinde  onaylanır  veya  iptal  edilir.  İta  amirlerince  karar  iptal  edilirse  ihale  hükümsüz  sayılır.  İta  amirlerince
onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren müşteriye veya vekiline 5 (beş) iş günü içinde elden veya iadeli
taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
MADDE 7-  2886 sayılı  Devlet  İhale Kanununun 31  inci  veya  76 ncı  maddelerine  göre  onaylanan ihale  kararının
yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyebileceği gibi, taksitle
de ödeyebilir.
               Müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlenmek suretiyle ihale bedelinin dörtte
birini peşin, kalanını her ay olmak üzere 4 eşit taksite kadar ve hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte yatırmak zorundadır.
Vadesinde ödenmeyen taksitler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51
inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Taksitle ödeme durumunda sözleşme yapılmadan
önce satış bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır, satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu devir işlemleri
gerçekleştirilmez.
         Müşterinin sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen
borcun  ödenmemesi  halinde,  taşınmazın  sözleşmesi  feshedilerek,  kesin  teminat  olarak  belirlenmiş  tutar,  gelire  irat
kaydedilir. Ödenen miktar faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir.
        İdare, ihale bedeli ödendikten sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre
satılan taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.
MADDE 8- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek  Belgeler:

 İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1- Nüfus cüzdan sureti,

2-İkametgah belgesi,

3-Geçici teminatı yatırdığına dair belge, 

4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5-Şartname aldığına dair belge,

6-Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

        B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :



1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret
Sicili  Müdürlüğünden,  Vakıflar  Bölge  Müdürlüğünden,  İdare  merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya  ilgili
makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-Vakıflardan;  ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya  noter tasdikli sureti ve  ihaleye
katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden;  ihaleye  katılmak üzere  yetkilendirdiği  kişiyi  belirten  karar  defterinin  ilgili  sayfasının noter  tasdikli
sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

7-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8- Şartname aldığına dair belge,

9- Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü/İhale Biriminden görülebilir

MADDE 9- Belediye  tarafından satılan  taşınmazların satış  bedelleri,  alıcı  tarafından Belediyemiz  veznelerine  veya
Belediyemiz Vakıfbankası TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 nolu hesap numarasına yatırılabilir.
MADDE 10- Taşınmaz  malın  satışında, İhale  üzerinden  binde  5,69  oranında  alınan  karar  pulu  ile  taksitle  ödeme
durumunda ayrıca binde 9,48 sözleşme damga vergisi tutarı tahsil edilecektir.
                İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları damga vergisi, sözleşme karar pulu diğer giderleri ile
satıma ilişkin olarak  her türlü vergi,  resim, harçlar,  ipotek masrafları  ve diğer  giderleri  ödemek alıcıya aittir.  Aksi
takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
MADDE 11-  Taşınmazın Bedelinin tamamı ödendikten sonra Alıcı taşınmazı  en  geç bir ay (otuz gün) içinde kendi
adına tescil ettirmek zorundadır. Bu hükme uyulmaması halinde, Belediye tarafından yasal yollara başvurularak tescil
işlemi sonuçlandırılacak ve bundan doğacak yargılama giderleri ile avukatlık ücreti de alıcıdan tahsil edilecektir.  Ayrıca
taşınmaz için idareye yatırılan teminat irat kaydedilecektir.  Tapu tescil işlemi gerçekleştikten sonra teminat bedelleri
alıcıya iade edilecektir.
MADDE 12- Taşınmaz mallarının fuzuli işgal altında bulunması halinde Belediyeye fuzuli işgali bu taşınmaz mallardan
tahliye için hiçbir sorumluluk yüklemez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile
alıcı  adına  idarece  tescil  ettirilmek  suretiyle  mahallinde  satışı  yapan  idare  yetkilileri  ile  alıcı  arasında  bir  tutanak
düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise
bunlarda ayrı ayrı belirtilir.
MADDE 13- Bu işin ihalesinde teminatı yakan gerçek yada tüzel kişi, işin tekrar ihale edilmesi halinde, ihaleye iştirak
edemez.
MADDE 14- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 15- Şartnamenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilaf, Sakarya Mahkemeleri nezdinde ve 2886 sayılı kanun
hükümleri çerçevesinde halledilecektir. 

MADDE 16- İşbu şartname (16) madde ve 2 sayfadan ibarettir.

EK (1): Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre mevcut İmar Durumu

                                                                                                    
                                UYGUNDUR

                                                                                                                …../11/2018
                                                                                                           Osman Nuri EKER
                                                                                                        Mali Hizmetler Müdürü

16/11/2018 tarihinde  saat  14:00’ da 2886 sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’na göre  satılacak olan
Adapazarı Belediyesi’ne ait yukarıda tapu kaydı ve özellikleri belirtilen gayrimenkulün şartname ve
eklerini tamamen okuyup kabul ettiğimi imza ve beyan ederim.

İsteklinin Adı Soyadı veya Ünvanı  : 

Tebligat Adresi : 

Tel     :      



İmza :


	
	UYGUNDUR

