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ozellngriRun inlnBsi BA$KANLIcINn,q.N DUYURU

Bagbakanlk Ozelleqtirme idaresi Bagkanhfr (idare) tarafindan aqafrda belirtilen Varhklar 4046 sayrh

Kanun hiikiimleri kapsamtnda ozelleqtirilecektir.

iH,q.I,B KONUSU VARLIKLAR Gegici Teminat
Bedeli (TL)

ihale
$artnamesi
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme
Tarihi

-Aclana ili, Karataq ilgesi, iskele Mahallesi, 5517 parselde

bulunan 158,22 .' yiizolgi.imli.i ta$lnmaz ile 5518

parselde bulunan 39.622,38 m' yiizolgi.imlii taqmmaz ve

i.izerindeki binalann "Satl g"

-Adana ili, Karatag ilgesi. iskele Mahallesi, 5519 parselde

bulunan II.417,82 m' yUzcilEiimli.i taqtnmaz ve bu

taqrnmazm ijniinde bulunan Devletin htikiim ve tasarrufu

alnndaki 8.396,81 m' yiizolEiimlii alantn "Kullanma

iznilHakkrnrn Devri"
vcintemlerivle bir btitiln halinde ozelleqtirilmesi

r.000.000.- 250.- 01.08.2018

Erzurum ili, Yakutiye ilgesi, Gez Mahallesi, 250 ada, 40

ve 69 parsellerde bulunan toplam 13'434 m' ytizolgtimlti
taqrnmazlann "satlg" yontemiyle bir btitiin halinde

ozellestirilmesi

300.000.- r50.- 0l .08.201 8

izmir ili, Tire ilEesi, ipekgiler Mahallesi, 1769 ada, 111

parselde bulunan 5.980.62 m- yi.izolqtimlii taqtnmaztn

iizerindeki binalar ile birlikte "satlg" ytintemiyle

ozellestirilmesi

80.000.- r 00.- 01.08.2018

l) ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapah zarfla teklif almak suretiyle "pazarhk" usulii ile

gergekleqtirilecektir. ihale Komisyonlannca gerekli gciriildiifti takdirde ihaleler, pazarbk gori.iqmesine

O"uu111 edilen teklif sahiplerinin katrhmr ile yaprlacak aqrk artrrma suretiyle sonuqlandrnlabilir.

2) Katrlmcrlar ayn ayrr olmak koquluyla birden fazla varhk igin teklif verebilirler. Birden fazla varltk iEin

teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile iligkilendirilemez.

3) ihalelere katrlabilmek iEin varhklara ait ihale $artnamesi ahnmasr ve teklifler ile istenilen belgelerin

idare,nin Ziya Goka\p Caddesi No: 80 Kurtulug/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye

kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4; ihale $artnamesi bedellerinin idare'nin;
- T.C. Ziraat Bankasr A.$. Ankara Kamu Kurumsal $ubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR40000100L745387756615738 numarah Ozelieqtirme Fonu Vadesiz Sattg ve Temettii Gelirleri Tiirk

Lirast,
- T. Halk Bankasr A.$. Ankara Kurumsal $ubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR250001200945200083000006 numarah Ozellegtirme Fonu Vadesiz Tiirk Lirasr,

- T. Vakrflar Bankasr T.A.O. Atattirk Bulvan Ankara $ubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR220001500158007287550667 numarah Ozelleqtirme Fonu Vadesiz Ti.irk Lirasr

hesaplarrndan birine yatrrrlacaktr. Dekontta, teklif sahibinin ismi (teklif sahibinin Ortak Girigim Grubu

(OG-G) olmasr halinde OGG'nin veya ortaklanndan birinin adrna dtizenlenmiq olmast yeterlidir) ile hangi

itut"y" iligkin oldulu belirtilecektir. ihale $artnamesi almak iqin odenmig tutarlar her ne surette olursa

olsun iade edilmez.

Evrakrn elektronik imzal suretine https://ebysbd.oib.gov.tr adresinden 3ld7l7b0-7w-405c-87df-4799ea64924f koduile erigebilirsiniz' I

Bu belge 5070 sayrh elektronik imza kanuna grire guvenli elektronik irnza ile imzalanmtsttr.



t..

5) Ozelleqtirme ihaleleri, 2886 sayrh Devlet ihale Kanununa tabi olmayrp Idare ihaleleri yaprp yapmamakta,

dilediline yapmakta serbesttir.
idare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta

serbesttir. Bu husus teklif verme siiresinin sona ermesinden 6nce duyurulur.

6) Varlklann yabancr uyruklu gergek kigiler ile yabancr iilkelerde kendi iilkelerinin kanunlanna gtire kurulan

tiizel kigili[e sahip qirketlere ve Ttirkiye'de kurulan yabancr sermayeli girketlere satr$r, ytirtirliikteki

Dofrudan Yabancr Yatrnmlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili difer mevzuat hiikiimlerine tabidir. Bu

kigiler varhk/taqrnmaz edinmelerinin miimkiin olup olmadr[rm tinceden araqtrmakla ve ihaleyi

kazanmalan halinde bu kigilerden en krsa siirede gerekli iglemleri yapmakla yiikiimli.idiirler.

D Ozelleqtirme iqlemleri her ttirli.i vergi, resim, harg ve KDV'den muaftrr.

8) Aynca varhklar igin 0312 585 83 30 numarah telefondan, 03L2 585 80 51 numaralt fakstan ve

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iligkin bilgi ahnabilir.

Evralrn elektronik imzah suretine https://ebysbd.oib.gov.tr adresinden 3ld7l7b0-7 f27-405c-87df-4799ea64924fkodu ile erigebilirsiniz.Il

Bu belge 5070 sayrh elektronik imza kanuna giire giivenli elektronik imza ile imzalanmrsttr.


