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MUĞLA TiCARET VE SANAYi ODASI BAŞKANLlĞlNA

Mülkiyeti belediyemize ait ekli ilan listesinde bilgileri verilen 7 adet taşırımaz 31.10.20l8 arihinde
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale yolu ile satılacaktır.

Satılacak taşnmazlara ait İlan Meurinin Odanız Web sitesinde yayınlanması ve üyelerinize Sms ile

bilgilendirme yapmanz hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.
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Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Sayı : 17957267 -7 55.02.03-E.l 4696
konu: ihale ilanı

Ek:

l- İlan Metni (l sayfa)
2- İmar Durum Belgesi (7 sayfa)
3- ihale Şartnamesi(7 Adet, 14 Sf.)

Dağhm:
Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı
Bodrum Ticaret Odası
Marmaris Ticaret Odası
Milas Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı
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iLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede nitelikleri yazılı taşınmazlar (

arsa ) 2886 Sayül Devlet İhate Yasasının 45.Maddesi gereğince açft arttrrma suretiyle satışı yapılacaktır.
İhaıe 3ı.ı0.20ı8 Çarşamba günü saat l4.00'de Menteşe Betediyesi Konakaltı Ktıltlır Merkezi Meclis
Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktu.
İhale ile ilgili bilgi ve şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstiml6k
Mudtillüğiınden ücretsiz olarak alınabilir.
İhaleye katııacak iştirakçilerin, istenen belgeleri 31,10.20l8 Çaİşamba gilnü saat t2.00'a kadaİ Emlak Ye

istimıak Müdtirıüğü'ne teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular ile Posta, kargo,
telgrafla veya intemet üzerinden yapıla[ mttracaatlal kabul edilmeyecektiı.
KATILIMCILARDAN l TENiLEN BELGELER

a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b) Nüfus CııZdam Suetı,
c) İkametgah Betgesi,
d) Menteşe Belediyesi Mali Hiznetler Mtldilrtüğilne borcu olmadığına dair belge,
e) Tuzel kişilik adına ihaleye katıtacak olantar; Yetki Belgesi, İmza Sirktlleri, Ticaıi Sicil Gazete,

fl Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanuıda Noter onaylı Ortaklık Yetki
Belgesi.

5_ 2886 Sayıh Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi
halinde söZl€şme tek taraflı fesih edilir.
6- ihale sırasında hazır bulunmayan yeya noterden tasdikli vekAletnameyi haiz bir vekit göndermeyen istekliler,
ihalenin yapıtış tarzını ye sonucunu itiraz edemezler.
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TL.

GEÇİcl
TEMİNAT

TL.

kötekli Mahallesi
Bağlarbaşı Mevkii N2OcO8c2d |439

1.100,0
0

Gelişme Konut Alanı
Aynk,4,kat. Arsa 1.870,000,00 56.100,00

Yeniköy Mahatlesi
(Cedit) Kerpiçtik Mevki ı5-0-1tl l05l 405,07

Gelişme Konut Alanı
Ayrık,2,kat. Arsa

284.000.00 8.550,00

keramettin Mahallesi ll 25 l5 280,49
Meskun Konut alanı.
Serbest,2, kat.Arsa l l2.500.00 3.500.00

Kötekli Mahallesi. l5N l l403 635,42
Gelişme Konut Aıanı.
Ayr ç4,kat. Aİsa

1.080,500,00 32.500,00

Kötekli Mahallesi.
3/l

l251 560,05
Gclişme Konut A[anı.
Ayrık,4,kat. Arsa 952,500,00 2E.600,00

kafaca Mahallesi N2OC0l A
lB

5.000,0
0

Konut Dışı Kentsel
Çalışma Alanı.
Ayrık.Yençok l0,50 m.

30,000,00ı.000.000,00

Bayr Mahallesi,Ören
Mevkii 12.P-| l21 l 38,1,96

Gelişme Konut Alanı.
Ayrık , 2 kat.

l36,000,00 4.100,00

IHALl
TURU

AÇlK

AÇIK

AÇIK

AÇtK

AÇIK

AÇlK

AÇlK

l.



l\,frtt-r\ } l iB İN iN
Adı : Menteşe Bclcdiycsi
istek ıiırihi : l6.05.20l8
Sğısı: ,/"/,İ l)osya No:.,.,..

l,(..
Mt]N l EŞI1 Btj1.1,t)iYl jSi

iMAR Vtj Şt]ı liR(,it.iK M(Jr)i:,Rı.il(ltJ
iMAR I)tJ|tt]M Bt]l.( iHsi

n l)R ljS

K

PARK

914

915

1439

h

20\
80/

0
0

5+)
3

1430

B69

86B

919

871

872

5
4A

39,1B

0.80

,|400

02

1 1 0 00
100,0O m21

Mahallesi : KÖTEKl,i
Sokağı : ----__
Pafta no: N2OcO8c2d Ada N<,ı::__ Parsel no: l4j9
İmar Planındaki Yeri : Gelişme Konut Alanı
lnşaat Düzeni :Ayrık
Kal Adedi :4 Kat
Bina Yüksekliği :Plınlı Al nlar İmır Yönctmcliginc görc
Bina Derinliği : _-----
On Bahçe lJzaklığı :5.00 m1
Yan Bahçe lJzaklığı : 3.00 ııt
Arka Bahçe lJzaklığı: W2

K()-I' : Kot proje aşamasında düzenlenecek kot kesil belgesi ile
belirlenecektir

N() l': l /l 000 ölçekli Kötekli-Yeniköy tJygıılaııa İn.ıar Irlanı, pkın
hiikiimleri geçerlidir.

Jeolojik l)urum :

QuI!]ı4 Aç§!nde!! sorunlu Alanlaı
Alınabilecek N itelİkte .Ş işıııc,

()A (ön5 elT]

'|-aks: 0.20
Kaks: 0.80

Ça(ı Meyili:%j j
Saçak Cenişliği: max. l ,20 nlt

l. inıar Kaırunu. ()topark. vc Slğınsk Yöncrlreliği ilc
2.Joolojik lgnıı1 lItiiı l{aporı] hazırlanaoakıır,
J.lnıar Planıırdaki değişiklikler ıedeniyle hcılıangi bir

A tat

hak

Bitlgelerinde Yapllacak Yapılar tlakklnda Yönetmelik hükOmlcrİt uvıılacaktır

iddia edilenıcu
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KöTEKLİ MAHALLESi r+ıs pA.nsnl sAYILI TASINMAZIN SATIS
ŞARTNAMESI

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği yızılı taşınmaz Menteşe Belediye Başkanlığrncı 31,t0.20r8

çırşamba günü saat 14,00'de İskender Alper Kültür Merkezi Belediye Meclis sılonunda 2886 sayılı
Devlet İhıte Kanunu 45. Maddesi gereğince( açık teklif usulü) satrlacıktrr.

İhaleye kıtılan isteklinin aynı ihale içrsinde her bir arsa için yapacağı arhş en az 5000.00 TL.
ve katlın olacıktır.

İann »unuıvıu: Taşrnmaz ,Gelişme Konut ılanı, Ayrık Nizam, 4 kıt Kötekli- Yeniköy l/1000
ölçekli Uygulıma İmar Plını Plan hükümleri geçerlidir.

MADDE -1) SATILACAK TAŞINMAZ

MAD/L2)Toşınmaın Muhaınınen bedeli : I,870,000,00 TL.( Birmilyon Sekiqıüzyelmlşblnlilık LiıosÜ
Ananın tespii olunan muhammen bedeli yukandaki ftyaı olup, Belediyemiz Krıma Değeı Verylsl
Kanunu'nun 17/4-r maddesi geıeğince Katma Değer Vergisinden istisnr lululnıuşluı.
Taşınmaz Malın Geçici Teminaa ol3 : 56.100,00 TL. ( BUialt bln yüzTürk Lirası)
İhoIE e koirtrbilmek için geçici teminaı bedelin yotınlınış olmıısı şarııır.

MADDE -3- TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELI TL

MADDf, -4 )iIIALEYE KATILMA AR

İİt, Mrğ6Jlç""t, M""t"ş", Mahatlesi : Kötekti Mahatlesi :Bağlarbaşı Mevkii fafta: N2OCO8C2D: 1439
Parsel Taks:0.20, Kaks:080, Yiizölçümü : 1.100,00 M2'dİr

AN Bf,LGf, LER)

AÇIK İHALE
Isteklilerin ihaleye katılınında tanzim edilecek lhale Dosyasında aranıcak belgeler

şunlardır.
1) Taşınmaz maı §atış şartnamesi.( Şartnamenin her sıyfası ayn ıyn ihaleye iştirak eden tarafindın

İmzılanmak zorundadır.)
2) Geçici Teminat mıkbuzu veya Teminat Mektubu,
3) Gerçek kişiler için Nüfus Cizdanı Sureti.
4') Gerçek kişi|er için yerleşim belgesi.
5) Gerçek kişiter için İmza Sirküsü §oterden) ve vekAleten §tirak ediliyorsa, İsteklinin adrna teklif

vermeye yetkili olduğuna dair açıkça yazılmış noter tasdikli vekjiletname. ( Aynı Yıl)
6) Tüzelkişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi veya Esnaf Odasındın veya benzeri bir makımdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içersinde
alrnmış tüzel kişilğin siciline kıyıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kıyıtlr olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve İmzı Sirkileri.

7) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi..
8) Açık teklif usulünde istekliler, istenen belgeleri 31.102018 Çarşamba günü saat 12.00' ye kıdar

Menteşe Belediyesi Emlık ve İstinl§k Müdürtüğüne teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saat'ten
sonrıki bışvurulır kabul olmayacaktır. Ayrıca hangi arsı için ihaleye gireceklerse o aı§anrn adı, pafta,
parsel ve yüzölçüminü gğçici teminıta yazdrrarık yatırmış olmasr şartrylı, tekliflerini komisyon
önünde sözlü olarık yaparlaı

TLARI

M



MADDE TEMiNATA İLiSKiN ESASLAR
a) Tedavüldeki Türk Parasr
b) Hızine Dış Ticıret Müsteşırlığınca belirtilen bankıların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı

Kanunun 27. lVlıddesine uygun olarık düzenlenmiş Banka Teminat Mektuplırı
MADDf,-6)
ihaıe komisyonu gerekçesini karardı belirtmek suretiyle ihıleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonun ihaleyi yapmana kararına itiraz edilemez.

MADDf, _7)

İhale komisyonlannca alınan ihale kararı ita amirince, karır tarihinden itibaren en geç 15 iş günü
içinde onayÜnır vğya lptat edilir. Karann iptali halinde ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan
ihale kararı onaylandığı tarihden itibaren 5 iş günü içinde müşteriye ve vekiline imzası alınmak suretiyle
bildirilir, veya iadeli tııhhütlü mektupla tebligıt adresine postılanır. Mektubun postaya verilınesine
takip eden 7. gün Ihale Kırannın müşteriye veya vekiline tebliğ larih sayılır.

MADDE -8)TAŞINMAZA AiT aDEI4ELER)
a_İstekli (Satın alan) arsa satış bedeli ile diğer giderleri olan Karar pulu, tellaliye, vs. masraflınn
tamımını yazımrzın tebliğinden itibaren l5 gün içerisinde Belediyemiz hesabına peşin olarak öder.
b- İstekli tebligatı takip eden 15 gün süre içerisinde arsa sıtış bedeli ve diğer masraflarr ödemez ise,
ihale fesih edilerek yatrrmış olduğu geçici teminat gelir kaydedilir.

MADDE- 9) HÜKÜır ıur,uxraYA]! IIALIER
Şartnıme ve eklerinde hüküm bulunmıyan hallerde 2EE6 sıyılı Devlet İhale Yasısı hükümlerine göre
işlem yıpılıcaktır.

MADDE t0) TAPU DEVRİ)
Taşınmazrn §atrş sonucu tahakkuk eden toplam bedelinin tamamı ödendikten sonra tapu devri
yapılacaktır.

lvlADDE 1r) iHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEK[,İ :

Ihtilafların çözümü gerektiğinde Muğla Mahkemeleri ye icra daireleridir.

EKLER: Ilın, Imır du belgesi

M K{ Şartnameyi Okudum
Aynen Kabul Ediyorum
Satın Alan

a
Emlak istimlak Müdürü
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280.49 m2

ıhallesi :KIjRAMETTiN

Pafta no: l I Ada No: 25 Parsel no: l5
ımar planındaki yeri : Meskun konut Alanü
İnşaal Düzeni :Serbest
Kal Adedi :2Kat
Bina Yülsekliği : l'l_ınlı Alanlar inıJİ Yiin(tm.Iiğinü tsiir.
Bina Derinliği : l'aks'la Belirlenecek
On Bahçe Uzaklığı :

Yan Bahçe Uuaklığı :

Arka Bahçe tJzakltğt:

'S- 2

Çatl Meyili:%j j
Saçak Genişliği: max. l .20 mt

0.1/1000

Taks: 0.60
Kaks:

Jeolojik Durıım ;ÖA-2. l
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KERAMETTİN MAHALLESi 15 PARSEL SAYILI
TA§INMAZIN SATI§ §ARTNAMESİ

Aşığıdı tıpu kıydı ve niteliği yazılı taşınmaz Menteşe Belediye Bışkınlığınca 31.10.2018
Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Meclis salonunda 2886 sıyılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi
gereğince( açık teklif usulü) satrlıcıkhr.

İhıbye kıtıtan isteklinin ıynı ihale içerisinde her bir arıı için yapacağ artış en az 5ü).00 TL.
ve kıflın olıcıktır-

İMAn ounuıuıu: l/l000 İmır planında Meskun konut alını,Serbest Nizım,Taks 0.60Kıks.1.20 kıı
ıdedi 2 kıt olarık belirlenmişür.

MADDE -1) SATILACAK TA§INMAZ
İli: Mugla, İlçesi; Menteşe, Mahallesi : Keramettin Pafta : 11, Parsel : 15
280,49 M2'dir

Cinsi: Arsa Yüzölçümü :

MADDE -2 Taşınmıan Muhammen bedeli : 112.500,00 TL.( Yüzoni*ibin beşik Türk Limsı)
Arsanın lespit olunan muhanııen bedıli yukaııdaki Jiyal olup, Belediyemiz Kalma Değer Vergisi
Kanunu'nun 17/4-r maddesi gereğnce Kalma Değer Vergisinden lslisnr lululmuşlur.
Tlşınmax, Malın Geçici Teminaıı oıo3 : 3.500,00 TL. ( Üçbin beşik Türk Lİrası)
Ihaleye kaılabilmek iğn geçici teminaı bedelin yaurıln rş olmosı şaffrır.

MADDE -J- TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ: TL.

l\{AI) DE _4 IHALEYE KATILMA TLARi (ARANAI! BELGf,

teklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardrr.

1) Taşınınaz mal satış şartnaınesi.( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından
Imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat mıkbuzu veya Teminat Mektubu,
3) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdınr Sureti.
4) Gerçek kişiler için yerleşin belgesi.
5) Gerçek kişiler için İmzı Sirküsü (Noterden) ve vekAleten iştirık ediliyoıısa, İsteklinin adına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair açıkça yızrlmış noter tasdikli vekAletname. ( Aynı Yıl)
6) Tüzelkişi olması halinde, mevzuat gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı butunduğu Ticaret velveya

Sanayi veya Esnaf Odısından veyı benzeri bir mıkımdan ihılenin yapılmış olduğu yıl içersinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescit Belgesi) ve kayıth olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve tek|ifvermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve İmza Sirküleri.

7) Türkiye'de tebligat için ıdres gösterilmesi.
8) Açık teklif usulünde istekliler, istenen belgeleri 31.10.2018 Çaryamba günü saat 12.ü)' ye kadır

Menteşe Belediyesi Emlak ve İ§timlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zoruntudur. Bu tarih ve saat'ten
sonraki başvurular kıbul olmayacıktır. Ayrıca hangi ırsa için ihaleye girecekler§e o ıı§anın ıda, pafta,
parsel ve yüztilçümünü geçici teminatı yızdırarak yatırmış olması şartıyla, tekliflerini komisyon
önünde sözlü olarak yapırlar.

ACIK İHALE

l

,\Iııı,ı.



MADDE -5) Tf,MINATA iLİsKiN ESASLAR
ı) Tedavüldeki Tirk Parası
b)Hazine Dış Ticıret Müsteşırhğınca belirtilen bankılann verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun
27, Maddesine uygun olarak düzenlenmiş Bınkı Teminat Mektuplırı

MADDE-6)
İ[rı" ko.i.yoo, gerekçesini kırarda belirtmek suretiyle ihaleyi yıpıp yıpmaınakta serbesttir.
Komisyonun ihıleyi yapmama kırarına itiraz edilemez.

MADDE -7)

bildirilir, veya iadeli tııhhütıü mektupıa tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine
takip eden 7. gün İhaıe Kararının müşteriye veya vekilİne tebliğ tarih sayılır.

lvlADDtr TASINMAZAAİT ÖI)ElvrtrLER)
a_İstekli (Satın alan) arsa sıhş bedeli ite diğer giderleri olan ilan, tellaliye, vs. mısraİlınn tamımınr
yıjzımuın tebliğinden itibaren l5 gün içerisinde Belediyemiz hesabını peşin olırık öder.
b- İstekli tebligatı takip eden 15 gün süre içerisinde arsa §atış bedeli ve diğer mısrıfları ödemez ise,

ihale fesih edilerek yatırmış olduğu geçici teminıt gelir kaydedilir.

MADDE- 9) HÜKÜMBULUNMAY HALLf,R
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmıyın hıllerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre
işlem yapılacaktır.

İhale komisyonlarrncı alınan ihale kırarı
içinde onıylanır veya iptal edilir. Kırarın i
ihale karan onaylandığı tarihten itibaren 5

VRI)

M

itı amirince, kırar tarihinden İtiba"eo 
"o 

geç 15 iş günü
ptali halinde ihale hükümsüz sayıiır. İta amirince onaylanın
iş günü içinde müşteriye ve vekiline imzısı alınmak suretiyle

Şartnameyi Okudum
Aynen Kabul Ediyorum

Satın Alan

MADDf, l0) TAPU DE
Taşınmazın satrş sonucu tahakkuk eden toplam bedelinin tamamı ödendikten sonra tapu devri
yapılıcıktır.

MADDE rr) cöziiu sEI(Li:
İhtilafların çözümü gerektiğinde Muğla Mahkemeleri ve icra daireleridir.

EKLER: İhn, İmar durum belgesi

Em|ak İstimlak Müdürü
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yENiKöy (CEDİD MAHALLESi rosr pansnl sAyILI
TAŞINIUAZIN SATIS SARTNAMESI

Aşağıda tapu kaydı ve niıeIiği yızılı taşınmaz ltlenteşe Belediye Başkanlığınca 3r.10.2018

Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Meclis sa|onunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi
gereğince( açık teklif usulü) satıIacaktır.

İhateye kıtılan isteklinin aynı ihale içerisinde her bir arsa için yapacağı artış en az 500.00 TL.
ve kıtları olacaktır.

İu,en oIınIıMI]: Kötekli-Yeniköy (Cedit) İmar Planı ve Plan hükümleri geçerlidir. Yapılaşma
koşulları : Aynk Nizam, TAKS 0.20, KAKS 0.40, Gelişme Konut ılanında kalmaktadır.

t}tADDE _1) SATILACAK TASINMAZ
lli: Muğla. llçesi: Menteşe, Mahallesi: Yeniköy (Cedit)
Yüzölçümü : 405,07 M" 'dir

Pafta : 15-0-III Parsel : 105l Cinsi: Arsa

MADDE -2 Taşınmaan Muhammen bedeli: 284.000,00 TL.( Ikiyüzseksendörl binTürk Lirası)
Arsanın tespil olunan muhammen bedeli yukandaki Jiyal olup, Belediyemiz Kalma Değef Vergisi
Kanunu'nun l7/4-r maddesi gereğince Kalma Değer Vergisinden istisna lutulmuştur.
Taşınmaz Malın Geçici Teminaıı'%3 : 8.550,00 TL. ( Sekİzbİn beşüzelli Türk Lİrası)
İhaleye krlıtrbltmek için geçici teminal bedelin yatırılmış olmosı şarltıı,

MADDE -3- TAŞINMAZIN SATIŞ Bf,DELİ:......... TL

MADDf, _4 )iHALEYE KATILMA ŞARTLARI (ARANA}[ Bf,LGELER)

AÇIK İHALE
Isteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek Ihale Dosyasrnda aranacak belgeler

şunİardrr.
l) Tışınmız maI satış şartnamesi,( Şartnamenin her sayfası ayn ayrr ihaleye iştirak eden tarafından

İmzalannık zorundıdır.)
2) Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu,
3) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti.
4) Gerçek kişiIer için yerleşim belgesi.
5) Gerçek kişiler için İmza Sirküsü (Noterden) ve vekAleten iştirak ediliyona, İsteklinin adına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair açıkçı yazılmış noter tasdikli vekiletname. ( Aynı YıI)
6) Tüzelkişi olmasr halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı buIunduğu Ticıret velveya

Sanayi veya Esnıf Odısından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içersinde
alınınış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kıyıth olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve İmza Sirküleri.

7) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi.
8) Açık teklif usulünde istek|iler, istenen belgeleri 31.10.2018 Çarşaınba günü saat 12.00' ye kadar

Menteşe Belediyesi f,mlak ve IstimlAk Müdürlüğüne teslim etmeieri zorunludur. Bu tarih ve saat'ten
sonraki başvurular kabul olmayacaktrr. Ayrıca hangi aı§a için ihaleye girecekJerse o arsanın ada, paftı,
paıısel ve yüzölçümünü geçici teminata yızdırarak yatırmış olmasr şartıyla, tekliflerini komisyon önünde
sözlü olarak yapırlar.

{ii,(J



MADDE _5) Tf,MINA A İLiSKiN ESASLAR
a) Tedaviildeki Türk Pırası
b) Hazine Dış Ticıret lllüsteşarlığınca belirtilen bankılann verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı
Kınunun 27. ]Vlıddesine uygun olarak düzenlenmiş Bankı Teminat Mektuplırı

MADDE-6)
İhıİe komisyonu gerekçesini kırırda belirtmek suretiyle ihaleyi yıpıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonun ihıleyi yıpmıma karannı itiraz edilemez.

MADDE -7)
Ihale komisyonlarrnca alınan ihale kıran ita amirince, karar tarihinden
içinde onaylanır veya iptal edilir. Kırann iptali halinde ihale hükümsüz sa

İtibaren en geç 15 iş günü
yılır. Ita amirince onaylanan

ihale karan onıylandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde müşteriye ve vekiline imzası alınmak suretiyle
bildirilir, veya iıdeli taahhütlü mektupla tebligıt adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine
takip eden 7. gün ihale Kırarrnın müşteriye veya vekiline tebliğ tarih sayılır.

M+DDE _s)TASINMAZA AİT ÖDEMELER)
a-Istekli (Satın ılan) arsa satış bedeli ile diğer giderleri olan ilan, tellaliye, vs. masraflarrn tamamrnr
yazrmızın tebliğinden itibaren l5 gün içerisinde Belediyemiz hesabına peşin olarak öder.
b- Istekli tebligatı takip eden 15 gün süre içerisinde arsa satış bedeli ve diğer masrafları ödeınez ise,
ihale fesih edilerek yatırmış olduğu geçici teninat gelir kaydedilir.

MADDE- 9) HÜKÜM BULUNMAYAN IIALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasısı hükümlerine göre
işlem yapılacaktır.

MADDE l0) TAPU DEVRİ)
Taşrnmazrn satış sonucu tıhakkuk eden toplan bedelinin tamamı ödendikten sonra tapu devri
yapılacaktır.

MADDE 1r) iHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ :

Ihtilaflırın çözümü gerektiğinde Muğla Mahkemeleri ve icra daireleridir.

_EKLER: Ilan, Imar d rum belgesi

M faK\
Şartnameyi Okudum

Aynen Kabul Ediyorum
Satın Alan

Emlal, ,_,
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KöTEKLi MAHALLESi 1403 PARSEL SAYILI
TAŞINMAZIN SATtS sARTNAMEsi

Aşağıda tapu kaydı ve niteIiği yızılı taşınmaz lVlenteşe Belediye Başkanlığınca 31.10.20l8 Çarşambı
günü saat l4.00'de Be|ediye Meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. lVladdesi gereğince
açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Ihaleye katılan isteklinin aynı ihale içerisinde her bir arsa için yapacağı artrş en az 3.000.00 TL ve
katları olacaktır.

İıı,q.ıı ouııuııu: l/l000 Ölçekli Kötekli Yeniköy Uygulıma imır Planı ve Plın hükümlerinin geçerli
olduğu, planda gelişme konut alanında TAKS.0.20, KAKS 0.80 Ayrık ,4 Kat beIirlenmiştir.

Ir1ADDE _l sATlLA MAZtN
li: Muğla, Ilçesi: Menteşe, Mahallesi: Kötekli: Paftı : l5N-l Parsel : 1403, Cinsi : Ana Yüzölçümü

: 635,42 m2 dir.

LIADDE _2) Taşınmazın Muhammen bedeli : 1.080,500,00 TL. (Birmilyon seksenbin beşyüz Türk
Lirası)
Arsıının lespil olunan muhaınmen bedeli yukarıdakiJiyal olup, Belediyemk Kalma Değer Vergisi
Kananu'nun I7/4-r maddesi gereğince Kalııa Değer Vergisinden islişna tululmuşlur
Taşınmaz Mılın Geçici Teminatı 7o3 ; 32.500,00 TL. ( Otuzikibin beşyüz Türk Lirası)

MADDE -3- TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ:..................,.....TL

MADDE YE KATILI}IA
A

steklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhaıe Dosyasında aranacak belgeleı
şunlırdır.

l) Taşınmaz mal satış şartnamesi.( Şartnamenin her sayfası ayn ayn ihaleye iştirak eden tarafındaı
Imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat makbuzu veya Teıninat lVlektubu,
3) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti.
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi.
5) Gerçek kişiler için İmza Sirküsü (Noterden) ve vekAleten iştirak ediliyorsa, İsteklinin adına teklil

vermeye yetkili olduğuna dair açıkça yazılmış noter tasdikli vekiletnamğ. ( Aynı Yıl)
6) TüzelkiŞi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıth bulunduğu Ticaret velveya

Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış oIduğu yıl içersinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve tekllfvermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve İmza Sirküleri.

7) Türkiye'de tebligat için adres gösterilınesi..
8) Açık teklif usulünde istekliler, istenen belgeleri 3r.l0.20t8 Çarşambı günü saat l2.00' ye kadaı

MenteŞe Belediyesi Em|ak ve İstimlik Müdürlüğüne aeslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saat'teD
sonraki başvurular kabul olmayacaktrr. Ayrıca hangi arsa için ihaleye gireceklerse o arsının ada, pafta.
parsel ve yüzölçümünü geçici teminata yazdırarık yat|rmış oıması şartıyla, tekliflerini komisyon
önünde sözlii olarak yaparlar.

lilü,,(



MADDE -5) TEMİNATA iıişrix EsAsLAR
a) Tedavüldeki Türk Parası
b)Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığıncı belirtilen bankalann verecekleri süresiz ve 28E6 Sayılı Kanunun
27.Maddesine uygun olırak düzenlenmiş Banka Teminat Mektuplan

MADDE-6) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yıpmamaktı serbest-
tir. Komisyonun lhaleyi yapmama kırarına itiıaz ediıemez.

I{ADDE -n İhale komisyonIannca alrnan ihale kararı ita amirinin onayından itibaren en geç 15 iş günü
içinde onaylanır, veya iptal edilir. Kırarın iptali hılinde ihıle hükümsüz sayılır.İta amirince onaylanan
ihale kararı onaylandığı tarihten itibaren 5 iş ginü içinde müşteriye ve kiline imzası alınmak suretiyle
bildirilir, veya iadeli tııhhütlü mektupla tebligat Adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine
takip eden 7. gün Ihale Kararının müşteriye veya vekiline tebliğ tarih sayılır.

MADDE -8 )TAslNMAzA AİT ÖDEMEL
a-Istekli (Satın alan) Aısa satış bedeli ile diğer giderleri olın ilan, tellaliye, vs .masraflann tıma-mınr
yazımızın tebliğinden itibaren l5 gün içerisinde peşin olarak öder.
b- İstekli tebligatı takip eden 15 gün süre içerisinde arsa sıtış bedeli ve diğer masraflan ödemez ise,
ihale fesh edilerek yatırmış olduğu geçici teminıt gelir kıydedilir.

MADDE 9) Açık teklifusulünde istekler hangi arsa için ihaleye gireceklerse o Arsanın ada.pafta
parsel ve yüzölçümünü geçici teıninata yazdırarak yatırmış olma§ı şartıyla, tekliflerini komisyon
Önünde sözlü olarak yaparlar.

DIADDE 10) TAPU Df,VRI)Taşınmazın satrş sonucu tahakkuk eden toplam bedelinin tamamı ödendik-
ten sonra tıpu devrİ yıpılıcaktır.

MADDf, 11) iIITİLAFLARIN ÇÖzÜır ŞrKr,İ ı
İhtilıfların çözümü gerektiğinde Muğla lVlahkemeleri ve icra daireleridir.

EKLER: İlan, İmar durum

M
Emlak istimlak Müdürü

Şartnameyi Okudum
Aynen Kabul Ediyorum

Satın Alan
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KAFACA MAHALLESİ 3132 PARSEL SAYILI TASINMAZIN SATIS SARTNAMESi

Aşığıda tapu kaydı ve niteliği yazılı taşınm^z Menteşe Betediye Başkıntığınca 31.10.2018 Çarşambı
günü saat 14.00'de Iskender Alper Kültür Merkezi Belediye Meclis salonunda 2EE6 sayılı Devlet İhale
Kanunu 45. Maddesi gereğince açık arttrrmı suretiyle satılıcaktır.
Ihaleye kıtılın isteklinin ıynı ihale içersinde her bir ırsa içln yapıcığı artış en az 3.000.00 Tl . ve
kıtları olacaktır.

İUln UUnUlrU: Kafaca Mahıllesi. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. Ayrık Nizam f,O§O Kıfaca
l/l000 ölçekli Uygulamı İmar Planı, plan hükümleri geçerlidir.

MADDE _1) SATILACAK TAŞINMAZIN
İll: Mugh, İlçesi:Menteşe Mahallesi: Kıfaca Mevkii : Merdivenli , Paftı : N2OCIA1B Parsel :3132
Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 5.000,00 m2 dir.

MADDE -2) Taşınmazın Muhammen bedeli : 1.000,000,00 TL. (Birmilyon Türk Lirası)
Arsanın tespit olunan muhgrnmen bedeli yukandakifıyal olup, Belediyemiz Katına Değer Vergisi
Kananu'nun I 7/4-r maddesi gereğince Katma Değer Vergİsİnden istisna lululmuşluf
Taşınmaz Malın Geçici Teminatı Yo3 : 30.000,00 TL. (Otuzbin Türk Lirası)
Ihaleye küılabilmek ğin geçici teminoi bedelin yaanlınış olmosı şarııır.

lvlADDE -3- TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ:........................YTL

MADqE -4 )iIiALEYE KATILMA ŞARTLARI
ACIK I!ıııE /

İsteklilerin ihıleye katılımrnda tanzim edilecek İhıle Dosyasında aranacak belgeler
şunİardır.

l) Taşınmaz mal satış şartnamesi.( Şartnamenin her sayfası ayn ayn ihıleye iştirak eden tarıfindın
İmzılanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminıt makbuzu veya Teminıt Mektubu,
3) Gerçek kişiler için Niifus Cüzdanı Sureti.
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi.
5) Gerçek kişiler için İmza Sirküsü (Noterden) ve vekileten iştirak ediliyorsa, İsteklinin ıdına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair açıkça yazılmış noter tasdikli vekiletnıme. ( Aynı Yıl)
6) Tüzelkişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kıyıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi veya Esnıf Odasından veya benzeri bir ınakımdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içersinde
alınmış tüzıl kişiliğin siciline kayıtlı olduğunı dair belge (Tescil Beğesi) ve kayıth olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren noter ta§dikli belge ve İmza Sirküleri.

7) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi..
8) Açık teklif usulünde istekliler, istenen belgeleri 31.10.2018 Çırşamba günü §aat 12.00'ye kadar

Menteş€ Belediyesi Emlak ve İstimlik Müdürtüğüne teslim etmeleri mrunludur. Bu tarih ve saat'ten
sonraki başvurular kabul olmıyacaktır. Ayrıca hangi ırsı için ihaleye gireceklerse o ıısının ada, pafta,
parsel ve yüzölçümünü geçici teminata yazdırarık yatırmış olması şartıyla, tekliflerini komisyon
önünde sözlü olarak yaparlar.

,tfu(



lrl0.0»O -Z) İnale komisyonlannca alınan ihale kırarı iğ ımirinin onıyından itibaren en geç 15 iş günü
içinde onaylanır, veya iptal edilir. Kararın iptali hılinde ihale hükümsüz sıyılır.İla amirince onaylanan
ihale kararı onıylandığı tariht€n itibıren 5 iş günü içinde müşteriy€ ve kiline imzasr alınmak suretiyle
bildirilir, veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat Adresine postalanrr. Mektubun postaya verilme§ine
takip eden 7. gün Iha|e Kararının müşteriye veya vekiline tebliğ tarih sıyılır.

MADDf, _5) Tf,MİNA A iLiSKiN ESASLAR
a) Tedavüldeki Türk Parası
b)Hazine Dış Ticaret lVlüsteşarlığınca belirtilen bankalann verecekleri süresizve2886 Sayrh Kanunun
27.l\'laddesine uygun olarak düzenlenmiş Bankı Teminat Mektuplan

lvlADDE-6) ihale komlsyonu gerekçesini kırardı belirtmek suretiyIe ihıleyi yapıp yapmamakta serb$t_
hıleyi yapmamı karınna itirız edilemez.tir. Komisyonun İ

MADDE -s )TAŞINMAZA AİT ÖDEMELER)
a-Istek|i (Satın alan) Arsa satış bedeli ile diğer giderleri olan ilın, tellaliye, vs .mısrailann tama-mını
yazımızrn tebliğinden itibaren l5 gün içerisinde peşin olarak öder.
b- Istekji tebligatı tıkip eden 15 gün süre içerisinde ar§a sahş bedeli ve diğer ma§rafları ödemez ise,
ihale fesih edilerek yıtırmış olduğu geçici teminat gelir kaydedilir.

MADDE 9) Açık teklif usulünde istekJer hangi arsa için ihıleye gireceklerse o anıanın ada. pafta
parsel ve yüzölçümünü geçici teminata yazdırarak yatırmış olması şartıyla, tekliflerini komisyon önünde
sözlü olarak yıpırlar.

MADDE l0) TAPU DEVRI)Taşınmazrn satış sonucu tahakkuk eden toplam bedelinin tamımı ödendik-
ten sonra tapu devri yapılacaktır.

MADDE I t) iHTiLAFLARıN ÇÖZÜM SEKLi :

Ihtilaiların çözümü gere kti$nde Muğla Mıhkemeleri ve icra daiı€leridir.
/

EKLER: Ilan, I49r durııP belgesi

'd,lK^ şartnameyiokudum
Emlak lstimlak Müdürü Aynen Kıbul Ediyorum

Sahn Alan
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rörr,«ıİ ıvrarraı,ı,Bsİ 1251 PARSEL sAYlLI
TAŞINMAzIN sATIs SARTNıvrnsi

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı taşınmız Menteşe Belediye Başkınhğınca 31.10.2018 Çarşamba
günü saat 14.00'de Belediye Meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhıle Kanunu 45. Maddesi gereğince
ıçık arttırmı suretiyle satılacaktır.
İhaleye katılan istektinin aynı ihale içerisinde her bir arsa için yapacağı artış en ız 3.000.00 TL ve
kıtIarı olıcaktır.

İııln ounuuu: 1/1000 Öıçekli Kötekli Yeniköy Uygulama İmar Planı ve Plan hükümlerinin geçerli
olduğu, planda gelişme konut alanında TAKS.O.20, KAKS 0.80 Aynk ,4 Kıt belirIenmiştir.

tvtADDE _l) SATILACAK TAŞINMAZIN
lli: Muğla, Ilçesi: Menteşe , Mıhallesi: Kötekli: Pıftı : 3/l Pırsel : 1251, Cinsi : Arsı Yüzilçümü :

560,05 m2 dir.

MADDE -2) Tışınmazın Muhammen bedeli : 952.500,00 TL. ( Dokuzyüzelliikibin beşyüz Türk Lirası)
Arsrnın ıespiı olunan mahanımen bedeli yukandakiJiya olup, Belediyemiz Kaıma Değei Vergisi
Kanuna'nun 17/1-r maddesi gereğince Kalma Değer Vergisinden istisna lulalmuşlur
Taşınmaz lVlalın Geçici Teminatı 7o3 : 28.600,00 TL. ( Yirmisekizbin aItıyüz Türk Lirası)

MADDE -3- TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ:........................TL

MADDE _4 )iIIALEYE K.{fILMA §AR,IIARI
A IHALE

steklilerin ihaleye katrlımrnda tanzim edilecek İhale Dosyasrnda aranacak belgeler
şunlardrr.

1) Taşınmaz mal satış şartnamesi.( Şartnamenin her sayfası ayrı ıyrı ihaleye iştirak eden tarafından
İmzalınmak zorundadır.)

2) Geçici Teıninat mıkbuzu veya Teminat Mektubu,
3) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanr Sureti.
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi.
5) Gerçek kişiler için İmza Sirküsü (Noterden) ve vek6leten iştirak ediliyorsa, İsteklinin adına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair açıkça yazılmış noter tasdikli vekiletname, ( Aynı Yıl)
6) Tüzelkişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya

Sanayi veya Esnaf Odasrndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içersinde
alrnmrş tüzel kişiliğin siciline kayıth olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıth olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve İmza Sirküleri.

7) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi..
8) Açık tek]if usulünde istekliler, istenen belgeleri 3l.r0.2018 Çarşamba günü saat 12.00' ye kadar

Menteşe Belediyesi Emlak ve İstimlik Müdürlüğiine teslim etmeIeri zorunludur. Bu tarih ye saat'ten
sonraki başvurular kabul olmayacaktır, Ayrıcı hangi arsa için ihaleye gireceklerse o arsının ada, pafta,
parsel ve yüzölçümünü geçici teminata yazdırarak yatırmış oIması şartıy|a, tekliflerini komisyon
önünde sözlü olarak yaparlar.
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MADDf, - TEÜİ{İNATA İLİSrix ns,q,sr,ın
ı) Tedıvüldeki Türk Pırası
b)Hazine DıŞ Tİcaret Müsteşarlığınca belirtilen bınkılann verecek|eri süresiz ve 2886 Sayılı Kınunun
27.Maddesine uygun olırak düzenlenmiş Bankı Teminıt Mektupıan

MADDE-6) İhate komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yıpıp yapmamaktı serbest-
tir. Komisyonun lhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDf, -n İhale komisyonlannca ıhnan ihale kırarı ita amirinin onayından itibaren en geç 15 iş günü
iÇinde onayIanır, veya iptal edilir. Kararın iptıli hılinde ihale hükümsüz sayılır.İta ımirince onaylanan
ihale kararı onaylındığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde müşteriye ve kiline iınzası ılınmık suretiyle
bildirilir, veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat Adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine
takip eden 7. gün İhale Karannın müşteriye veya vekiline tebliğ tarih sıyılır.

MADDE _8 )TAsrN AiT ÖDEMELf,,R)
a-IsteIdi (Satın alın) Arsa satış bedeli ile diğer giderleri oIan ilan, tellıliye, vs .ınasraiların tıma-mını
yazımızın tebliğinden itibaren l5 gün içerisinde peşin olarak öder.
b- İstekli tebligatı takip eden l5 gün süre içerisinde arsa sahş bedeli ve diğer masraflan ödemez ise,
ihale fesh edilerek yatırmış oiduğu geçici teminat gelir kıydedilir.

MADDE 9) Açık teklif usulünde istek|er hangi arsı için ihaleye gireceklerse o Arsanın ada.pafta
parsel ve yüzölçümünü geçici teminatı yazdırarak yıtırmış olması şartıyla, teklİflerini komisyon
Onünde sözlü olarak yıparlır.

MADDf, r0) TAPU DEVRbTaşınmazrn satrş §onucu tahakkuk eden toplam bedelinin tamamı ödendik_
ten sonra tapu devri yapılıcaktır.

MADDE ı1) iIITİLAFLAR.IN ÇÖZÜM ŞEKLİ:
Ihtilafların çözümü gerektiğinde Muğla Mıhkemeleri ve icra daireleridir.

Mu KA
Emlak istimlak Müdüİü

Şartnameyi Okudum
Aynen Kıbul f,diyorum

Satın Alan

EKLER: İlan, İmar durum belgesi
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BAYIR MAHALLE Sİ 1PARSEL SAYILI TASINMAZIN SATIS SARTNAMESİ

Aşağıda tapu kıydı ve niteiiği yızılı tışınmaz Menteşe Belediye Başkanlığınca 31.10.2018 Çarşamba
günü saat l4.00'de Belediye Meclis sılonundı 2886 sayılı Dwlet İhale Kanunu 45. Mıddesi gereğince
açık arttırına suretiyle satılacakhr.
Ihaleye kıtılın lst klinin aynı ihale içerisinde her bir arsa için yapacağı artış en az 500,00 TL ve kıtları
olacaktır.

MADDf, -2) Taşrnmızrn Muhammen bedeli : 136.000,00 TL. ( Yüzotualtı bin Türk Lirası)
Arsan,n lespil olunan muhommen bedeli yukandakifıyol olup, Belediyemk Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun l7/1-r maddesi gereğince Kılma Değer Vergisİndetı istisna lululmuşlur
Taşınmaz Malın Geçici Teminatı %3 : 4.100,00 TL. ( Dörtbin yüzTürk Lirası)

MADDE -3- TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELI:........................TL

MADDE -4 )İEALEYE KATILMA ŞARTLARI
ACIK İHALE

Işteklilerin ihaleye kıtılımında tanzim edilecek lhale Dosyısında aranacak belgeler
şunlardır.

l) Taşınmaz maı satış şartnımesİ.( Şartnamenin her sayfası ayn ayn İhaleye iştirak eden tırafından
İmzılanmak mrundadır.)

2) Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu,
3) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti.
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi.
5) Gerçek kişiler için İmza Sirküsü (Noterden) ve vekAleten iştirak editiyorsa, İsteklinin adına teklif

vermeye yetkili olduğuna dair açıkça yazılmış noter tasdikli vekiletname. ( Aynı Yıl)
6) Tüzelkişi olmısı halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kıyıtlı bulunduğu Ticıret velveya

Sanayi veya Esnaf Odasındın veya benzeri bir mıkamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içersinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kıyıtlr olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kıyıtlı olduğu Vergi
Dairesi Kaydı ve teklifvermeye yetkili otduğunu gösteren not€r lı§dik|i belge ve İmza Sirküleri.

7) Türkiye'de tebligıt için adres gösterilmesi.
8) Açık teklif usulünde istekliler, istenen belgeleri 31.10.2018 günü saıt 12,00' ye kadır Menteşe

Belediyesi f,mlak ve İstimtik Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve sııt'ten sonraki
başvurular kıbul olmayacaktır. Aynca hangi arsı için ihaleye gireceklerse o ar§ıntn ada, pafta, parsel
ve yüzölçümiinü geçici teminata yazdırarak yatırmış olması şartıyla, tekliflerini komisyon önünde sözlü
olarak yaparlar.

iırln nunuıru: Bayır Mahallesinde Ören Mevkiil2l adı l pıııelde kayıtlı,Gelişme Konut aıanı
Aynk 2 kıt. 3a7 Ş6 m2 Arsa,Taksı030, Kaks:0.60 . l/l000 ölçekli Bayır uygulıma imar planı, plan
hükümleri geçerlidir.

MADDf, -ı) SATILACAK TAsIıtMAzIN
İll: Mugla, fuçesi: Menteşe, Mıhıllesi: Bayır, lVlevkii : Ören , Paftı : l2.P-I Parsel : 1, Cinsi : Arsa
Yüzölçümü : 387,96 m2 dir.



lvıADDE -5) TEMINATA ILI§KIN ESASLAR
a) Tedavüldeki Türk Parısı
b)Hazine Drş Ticaret lt'lüsteşarlrğıncı belirtilen bankalann verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun
27.Maddesine uygun olarak düzenlenmiş Bankı Teminıt Mektupları

ıIADDE-6) ihaıe komisyonu gerekçesini kırardı belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamıkta §erbest-
tir. Komisyonun rhaleyi yapmama kararını itiraz edilemez.

}IADDE -7) İhaıe komisyonlannca alının ihale kararı ita amirinin onayındın itibartn en geç 15 iş günü
içinde onaylanır, veya iptıl edilir. Kırarın iptıli halinde ihale hiikümsüz sayılır .İta amirince onıylınan
ihale kırarı onaylandığı tırihten itibıren 5 iş günü içinde müşteriye ve kiline imzısı ahnmak suretiyle
bil-dirilir, veya iadeli tııhhütlü mektupla tebligat Adresine po§talınrr. Mektubun postaya verilmesine tı-
kip eden 7. gün lhale Kırırının müşteriye veya vekiline tebliğ tırih sıyılır.

DIADDE _8 )TAŞINMAZA AiT öDf,MELER)
uT.t"kli(Sat.naıao)A..,",t,şbedeliilediğergiderleriolanilın,tellaliye,vs.mısraflarıntama-mını
yızımızıı tebliğinden itibıren 15 gün içerisinde peşin o|ırak öder.
b- İstekli tebligatı takip eden 15 gün süre içerisinde a§a satış bedeli ve diğer masraflan ödemez ise,
ihale fesh edilerek yatırmış olduğu geçici teminıt gelir kıydedilir.

MADDE 9) Açık teklif usulünde istek|er hangi arsa için ihaleye girecekleıse o Arsının ada.paftı
parset ve yüzölçiimünü geçici teminata yazdırırak yıtırmış olmısı şartıyla, tekliilerini komisyon
Onünde sözlü olarak yıparlar.

lvlADDE 10) TAPU DEvRi)Taşınmızın satrş sonucu tahakkuk eden toplam bedelinin tamamı ödendik-
ten sonra tapu devri yapılıcaktır.

özijw EKLİ:l
htiIafların çözümü gerektiğinde Muğlı Mahkemeleri ve icra daireleridir.

EKLER: İlan, İmar durum belgesi

M afa KAYA
Emlak istimlak Müdürü

Şartnameyi Okudum
Aynen Kabul f,diyorum

Satın Alan


