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Milli Emlak Şefliği

uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Sütçüler Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaliır.
2 - Satışı yapılacak taşınmaza ait şartnameler mesai saati içinde Sütçüler Milli Enılak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
3 - İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) .Geciçi teminatın yatırıldığına dair belgeyi,
d) Ozel Hukuk tüzel kişilerinin, Idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şaftır.
4-Gerçek şahıslar adırıa vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaleınameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektediı.
54706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer veğ, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl siire ile emlak vergisinden

muaftır.
6- Taşınmazların satış bedelinin taksitli olarak ödenmesi halinde ,4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki

yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmaz satış bedelinin; 5 milyon TL'ye kadar olan

kısmı için %l(yüzde bir), 5 milyon Tl'den l0 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), l0 milyon TL'yi aşan kısmı içino/o25 (onbindeyirmibeş) oranında ayrıca
döner sermaye ücreti ödenmesi gerekmekıedir.

9-Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonıa gelen teklifler kabul edilemez.
l O- İhate komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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l0:30Isparta Sütçüler Çalılık l09 538,69 m2 nlarslZi 4.350,00 435,00 İşgalsiz 25.10.202|

l0:45Isparta
sarımehmetler

Köw Ham Toprak l48 47 Tam Imarsız 8.000.00 800,00
İşgalli

25.10.2o2l

Isparta Sütçüler Çalılık |4 Tam Inıarsız 4.000.00 400,00
İşgalsiz

25.10.202l ll:00,l 
|4 374,59 ıf

96.000.00 9.600.00 İşgalli 25.10.2021 ll:l5Isparta Sütçüler
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sütçüler 603,75 m2

Hacıahmeıler Köyü


