
 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Akçakoca Belediye Başkanlığından: 

1-) Belediye Meclisinin 10-06-2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile satılmasına karar verilen 

Akçakoca Belediyesinin Hacı Yusuflar Mahallesi Değirmenağzı Mevkii sınırları içerisinde yer 

alan tapunun 317 ada 68 nolu parselinde kayıtlı bulunan 4.399,84 m2'lik arsa üzerinde 4 adet 

Akaryakıt tankı ve 1 adet Lpg tankı bulunan Akaryakıt İstasyonlu taşınmazın satışı 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü arttırma sureti ile ihalesi 

yapılacaktır. 

Aşağıda tapu kaydı mevcut durumu muhammen bedeli geçici teminatı belirtilen Akçakoca 

Belediyesine ait arsanın tanımı, tahmini bedeli geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilmiştir. 

 

İli İlçesi Adres 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Alanı m2 Cinsi ve Evsafı 

Hisse 

Oranı 

Muammen 

Bedeli (TL) 

%3 Geçici 

Teminat Tutarı 

(TL) 

Düzce Akçakoca 
Hacı Yusuflar Mah. 

Değirmenağzı Mevkii 
317 68 

4.399,84 

m2 

Akaryakıt İstasyon 

ve Arsası 
Tam 3.900.000,00 117.000,00 

 

2-) İhale şartnamesi Hesap İşleri Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir. İhaleye 

katılabilmek için şartnamenin 1.000,00 TL (Bintürklirası) bedel karşılığında aynı adresten satın 

alınması zorunludur. 

3-) İhale 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Akçakoca Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonunda ve encümen huzurunda açık arttırma usulüyle yapılacaktır. 

4 -) İhaleye girecek isteklilerin ; 

a) İkametgah belgesi vermesi. 

b) İhale saatinde bizzat veya yetkili temsilcilerin hazır bulunmaları şarttı. 

c) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneğini. 

f) Tüzel kişiler adına gireceklerin 2020 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel 

kişiliğe ait 2020 yılı Ticaret Odası Belgesini. 

g) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2020 yılı noter tasdikli vekaletname 

örneğini ve imza sirkülerini. 

h) Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını. 

i) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile 

ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur. 

j) Taliplinin akaryakıt satış ve servis istasyonu işi ile ilgili ticari faaliyet gösterdiğine dair 

belgenin aslı ve noter tasdiki sureti. 
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