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<;ORLU MiLLi EMLAK MUDURLUGUNDEN 

SATILACAK TA§INMAZ 
YUZO~UMU I iMARI I CiNSi 1 · HiSSESi I TAHM~tREDEU CRCici \ IlIALE IlIALE IDALE 

TEMiNAT TL ~EKLi TARiitli SAA Ti 

100,43 Ticaret I Arsa Tam 121.000,00 
A9tlc 

36.300,00 I Teklif j27.10.2017\ 10:00 

SATI IYAPILACAKTA~INIRMAL ARA ) 
ESKi - l MODEL MARKASI ciNsi TAHMiNi KDV GEyiCi IBALE IBALE 

I Ill.ALE 
PLAKASI BEDELi (TL) ORANI TEMiNA T (fL) ~EKLi TARiHi SA...\Ti 

59 FH 056 
VHARi I 

I 2008 I MITSiBiSHi - 1 L300 I 18.000,00 18 1.800,00 Apk Teklif I 27110/2017 i 10-.30 
I 
I 

Yukanda i:itelikleri yaz1h t~mmaz ve ~mrr <;orlu Milli Ernlak Mudilrliigil Milli Emlak Mudurti odasmda toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sav1.h vzsanm 4. 

Maddesi geregince satilacaktrr. - -
1-ihaleye i~tirak etmek isteyenlerin ge9ici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya odeme belgesi, ikametgah belgesi, nufus ciizdam omegi ozel ~iler adma veka1etf 
ihaleye girecek ki~ilerin noter onayh vekaletnameleri ve imza sirkiileri, Ozel hukuk ruzel ~ilerinin idare merkezlerinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayn 
bulundugu ti caret veya sanayi odasmdan yahut benzeri mesleki kurul~n, 20 I 7 )'lh ir;:inde almnu~ sicil kayrt belgesi ile tiizel ~ilik adma ihaleye katdacak veya teklifte bohmac.! 
ki~ilerin tiizel ki~iEgi temsile tam yetkili olduklanm gosterir noterlik~ tasdik edilmi~ imza .srrkiilerini veya vekaletnameyi vermeleri. ortak giri~ halinde ortak ~i:i 

beyannamesi ile iha~e saatinde Komisyon huzurunda hazrr bulunmalan gerekmektedir. 
2-Postayla ba~vuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhiitlii olarak gonderecekleri usuliine uygun olarak hazrriayacaklan teklifleriyle birlikte istenilen diger bclgeleri ihak saatiI 
kadar Komisyon B~kanhgma ula~mas1 gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate almmayacaktrr. 
3-ihale Komisyonu ihaleyi yap1p yapmamakta serbesttir. 
4-$artname ve ekleri <;orlu Milli Emlak Miidurliigii Milli Emlak Servisinde bedelsiz gortilebilir. 
5-Hazineye ait ta~mmaz sat!~ bedeli pe~in odenebilecegi gibi, sat!~ bedelinin Belediye mucavir alam smrrlan ii;:erisindeki ~mmazlarda 5.CXXtOO TL 'yi,. ~ baEnde.. ta1ep im:rin1 
bedelin 1/4 'ii pe~in, kalan k1smma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki )'Ilda ~it taksitlerle ve ~ ayhk dilimler halinde odemnek iizere taksitleooilIDe ~ 
6-4706 say1h Kanun uyarmca,Hazine ta~1nmazlarmm sat1~1 KDV'ye tabi olmad1gi gioi bu satl~ ve devir i~lem]eri suasmda diirenleoen belireler vari resim we harct2n muaf oluo. 
yil siire ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktrr. - - . . 
7-Aracm ihale bedeli i.izerinden aynca %18 KDV ahnacaktrr. 
8-Sat1~1 yap1lacak aracm ge9rni;;e doniik fenni muayene gecikme bedeli al1c1sma aittir. 
9-Sat1~1 yap1Iacak aracm sat1~ bedeli pe~in olarak tahsil edilecek olup, ~ bedeli uzerinden almacak her tiirtu vergi,. resim, ~ katkl payi vb. gidedet 300)'"- ainir. 
10-$artname <;orlu Milli Emlak Miidilrliigu Milli Emlak Servisinde bedelsiz gorulebilir. 
11-ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdagdefteroarhgi.~ov.tr adresmden ogremlebilir. Bilgi ~ telO ID 673 71 52 
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