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Sayı : 86039450-823.02

Konu : ilan

ANKARA VALiLiĞiNE

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan muhtelif taşınmazların

özelleştirilmesine ilişkin ilan, Kurumunuz intcmet sitesi ve/vcya ilan panosunda duyurulmak

üzere ekte bilgilerinize sunulmuştur.

e-imzahdır
Hakan AKTÜRK

Başkan a.

Daire Başkanı

Ek: İlan Metni (2 sayfa)

Tarih:

T.C.
BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Basın ve HalkIa İlişkiler Daire Başkanlığı

Sayı

ANlqRA lL gAslıl ,,E l1AL(tr lLlŞKltER Mü0
vrü a

Dağıtım:
Ankara Valiliği
Adıyaman Valiliği
Manisa Valiliği
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Adıyaman Belediye Başkanlığı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ankara Defterdarlığı
Adıyaman Defterdarlığı
Manisa Defterdarlığı
Gölbaşı Belediye Başkanhğı
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
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Ziya Gökalp Cad. No: 80 06600 Kurtuluş-ANKARA
Telefonı 0312 585 8l 68 Faks:03l2 585 80 5l

E-posta:seTgencoglu@oib.gov.tr www.oib.gov.tr

Bilgi için: Selccn ERG INÇoöLU
Sö7lcşmcli Personel

Telcfon: Itl68

akın clcktronik imzalı surcıinc hıtps://cbysbd.oib.gov,tr adrcsindcn 3cld56al -7bla-45dc-b55c-6c423r9c26a kodu ilc eriŞcbili§iniz

belse 5070 savllı e]ektronik imza kanuna sirre aüvenli elektronik imza ile imzilanmıstır,
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Etiınesgut Belediye Başkanlığı
Besni Belediye Başkanhğı
Selendi Belediye Başkanlığı
Gölbaşı Malmüdiirlüğü
Yeniııahalle Malmüdürlüğü
Etimesgut Malmüdürlüğü
Besni Malmüdürlüğü
Selendi Malmüdürlüğü
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Ziya Gökalp Cad. No: 80 06600 Kurtuluş_ANKARA
Telefoni 0312 585 81 68 Faks:o312 585 80 5l
E-postaiseryencoglu@oib.gov,tİ www.oib.gov.tr

Bilgi tçin: Selcen ERGENÇoGLU
sözleşıneliPersonei

Telefon: 8l68

akın clcklİonik inlzalı suretinc hıtpsi//cbysbd,oib,gov.tr adrcsindcn 3c ld56a1_7b la_45dc_b55e_6c42]r9e26a kodu ilc cfişcbilirsiniz.
belse 5070 savılı elektronjk imza kanuna söre süvenli clektronik iııza ile imzalannüsıır
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DUYURU

Öze|leştirme kapsam ve prograınlnda bulunan ıabloda beIirtilen ıaşınmazlar. Başbakan|ık Özelle§tirme idaresi
Başkanlığı (idare) tarafından 4046 sayılı Kanun hüküm]eri çerçevesinde "satış" yiintemi ile ayn ayn özelleştjrilecektir.

1. ihaleler, kapall zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarJık usulü" iJe

gerçekleştirilecektir. ihale Komisyonu'nca gerckli görüldüğü takdirde iha|eler, pazarlık görüşmesine devam edilen

teklif sahiplerinin katılımr ile yapılacak açık ıırtrrrna suretiyle sonuçlandırılabiliı.

2. Kahlımcılar ayn ayrı olmak koşuluyla, biıden fazla ihaleye teklif verebi]irler. Birden fazla ihale için teklif
veıiImesi halinde bu teklifl cr birbirleriyle ilişkilcndirilemez.

3. ihalelere gcrçek ve tüzel kişiler ile onak girişim gruplan kanlabilirler. Teklif Sahipleri'nden ihalelere katılabilmek
için yukarıdaki tabloda bclirtilen tutarda gcçici teminaı alınacaktır.

4. Her bir ihale için ayn ihale Şaıtnamesi alınmasr ve tekliflerin İdare'nin: Ziya Gökalp Caddesi Noı80
Kurtuluy'ANKARA adresine son teklif verme günü saal l7:00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra idare'ye veri|ecek teklifler değerlendirmeye a|ınmayacaktır. ihaIe Şannımesi ve Tanıtım
Dokümanl için aluan bedel heI ne surctte olursa olsun iade edilmez.

5. iha|elere konu taşınmazlar hakklnda hazırlanan İhale Şarınamesi veTanııım Dokümanı bedetleri İdare'nin;
- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nczdindc bulunan TR25000l200945200083000006 numaralr
Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- T.C. Ziıaal Bankast A.Ş. Kamu Kurumsa| Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR40O00l00l745387'156615'738
numaıalı Özelleştirmc Fonu vadesiz Türk Lirası,

Evrakn elektronik inrzalı suretine https://ebysbd.oib.gov.tr adresinden ]eld56a1-7bla-45dc-b55e{c423r9e26a kodu ile erişebiliısinizU2
Bu belge 5070 sayıIl elektronik iDza kanıına göre güvenli eıektronü imza ile inızalanmlsttt.
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l

Manjsa ili, selendi İlçesi, Fatib Mahallesi. 142 ada, |'7

no.Iu parselde kayıtlı toplam l0,8l8,00 m'yüzölçümlü
taşınmaz ile l8 no.Iu paıselde kaylth toplam I0.000,00
m2 yüzölçümIü (toplam 20.8t8,00 m2) taştnmaztn bir
bütün halinde,

300,000.- 1.000.- 0] .06.20l8

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi. Oyaca-Imar Mahallesi 429

ada, 7 no.lu paıselde kayttlt toplam 933,00 m2

yüzölçünr]ü taşlnmaz,

1.000.- l00. 01.06.2()l8

_]

Anlara ili, Gölbaşı ilçesi, oyaca-imar Mahallesi 1t8
ada, 2 no.Iu parselde kaytth toplam 1.699,00 m]

yüzölçümlü taşlnmaz,

i.000.- l00.- 0].06.20]8

{
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi 62l73
ada, 2 no.1u parselde kayıtlı ıoplam 3.?82,00 m:

yüzöIçümlü taştnmaz,

30,00o.- ]00._ 01.06.20l8

5

Ankara ili. Yenimahalle ilçesi. Susuz Mahallcsi 62l6l
ada. l2 no.Iu parselde kayıtlı toplam 2.467.00 m:

yüzölçürnlü taşınmaz,

20.0()0,, l00.- 01.06.20l8

6 300.000.- 1.000.- 01.06.20] 8

,7

Adıyaman ili. Besni ilçesi^ Aşağı Sarhan Mahallesi l45
ada, 2 no.Iu parselde kayıtlı toplaın 42.241.00 mr

yüZölçünrlü taşlnmaZ,

25.000- l00.- 0l ,06,20l 8

Ankaıa ili, Etimesgut ilçe§i, Eryaman Maha]lesi 63394

ada, l no.|u parselde kayıtlı top|am 5.857,00 m:

yüzöIçümlü taşlnmaz,
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- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR22000l500l58007287550667
numaıalı Öze|leştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplaıından birine yatırı]acakttr. Dekonfta, katılımcının ismi (kaılımcınln ortak Girişim Grubu (oGG) olması
hatinde OGG'nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale

şartnamesi altnacağt belinilecektir.

6. iha]eler, 2886 sayılı Devlct İhalc Kanunu'na tabi olmayıp İdare. ihalelcri yapıp yapmamakta, diIediğine yapmakta

se.besttir.
idaİe, Son teklif verme tarihini beliıli bir tarihe kadar veya bilahare belir]enecek bir ıarihe kadar uzatmakta serbesttir.

Bu husus son teklif vermc tarihinin sona crmesinden önce duyurulacaktır.

7, ihale konusu taşınmazlann yabanct uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanun]anna göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlere
satüşı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırım]ar Kanunu ve Tapu Kanunu ile ilgili diğeı mevzuat
hükiimlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkiin olup olmadığını önceden araştırmakla ve

ihaleyi kazanmalan halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8. ihalelerle ilgili diğer hususlar ihale Şartnamelerinde yer a]maktadıI.

9. Özetleştiıme işlemleril her türlü resim, vergi, harç ve KDV'den muaftır.

T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi ltaşkanlığ!

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibal

Tel: (3l2) 585 8l 90 Faks: (312) 585 8l 63
internet Adresi: ıüww.oib.qov.tf

Evcakın elektronik imzah suretine https.//ebysbd.oib.gov.ır adresiıden 3eld56a1-7bta-45dc-b55 e-6c423^2ge26a kod| ile eriŞebiliısiniZ2

Bu belge 5070 saylll elektronik imza kanuna göre güvenli elekt.onik imza ile inızalanmıstlr.


