
 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kocaeli İli Gölcük Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait; Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar 2 Mah. 

864 Ada, 1 Parselde kayıtlı, arsa vasıflı, 13401,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

1-İhale 12/08/2021 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Gölcük Belediyesi Hizmet Binası 
Encümen Salonunda yapılacaktır. 

2-Muhammen satış bedeli : 28.814.063,50 TL’ dir. 
3-Geçici teminat miktarı :      864.421,91 TL’ dir. 
4-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ nden 100 TL karşılığında temin 

edilebilir. 
5-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması 

zorunludur. 
6-Tekliflerin 12.08.2021 tarih Perşembe günü Saat: 12:30’ a kadar Gölcük Belediyesi 

Gelir Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi zorunludur. Bu saatten sonra verilen teklifler ile telgraf veya 
faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

7-İsteklilerden aranılan belgeler: 
A) Gerçek Kişiler; 
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgâh belgesi,  
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti, 
3-Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve 

vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
4-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu, 
5-Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
B) Tüzel Kişiler; 
1-Tebligat için adres beyanı, 
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge, 

3-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
5-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
6-Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
C) Ortak girişimler; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) 

maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş 
ortaklığı beyannamesi ile belirtilen belgelerin asılları. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, 
son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya 
eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 6938/1-1 


