
İ L A N 

TERME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL 

Dosya No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel 
Yüzölçümü 

(m²) 
Cinsi 

Fiili 

Durumu 

İmar 

Durumu 

Tahmini 

Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

55130109680 Samsun Terme Cılar 112 1 11.222,71 TARLA Boş İmarsız 
203.000,00 

TL 
60.900,00 22.03.2021 14:00 

 

 

 

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi, karşısında gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen 
tahmini bedel üzerinden Fenk Mah. Çarşamba Cad. üzerinde Terme Hükümet Konağı 2. Katta bulunan Terme  Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır. 
2- İhaleye katılacak isteklilerin: 

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, (ikametgah) 
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi veya onaylı nüfus kayır örneği) 
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları, ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 

Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri 
esas alınır.), Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
belirlenen konvertibl döviz,  Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması 
için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. 
Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir. Mevduat veya katılım 
bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. ) 

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2021) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 
 
3- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak 
vergisinden muaftır. 
4- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 
1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı 
getirilmiştir. 
5- Taşınmazların satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Terme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
6- Komisyon, gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Bu karar kesindir. 
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler ve Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur. 


