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TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

 

İHALE DOSYASI ALINDI BELGESİ 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

İhale İlan Numarası : www.ilan.gov.tr (ILN1731762) 

İlan Sıra No :  

İsteklinin Adı Soyadı/Unvanı : 

İşin/ihalenin adı : Taşınmaz Satış İhalesi  

İhale tarih ve saati :  07-08.12.2022 Çarşamba-Perşembe günü,  Saat  14:00  

İhale dosyasının [verildiği/postadan 

alındığı] tarih ve saat 

 

: _   _/        /2022........................................... günü, Saat _ _:_ _ 

 

Yok Var 

Var, 

İnce- 

lene- 

cek 

Dosya içeriğindeki belgeler 

[   ]     Gerçek Kişi [   ]     Tüzel Kişi  

   Nüfus cüzdan fotokopisi 

Tüzel kişilik; 

[   ] Şirket ise şirket ortaklarının isimlerini 

belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda 

Kayıt Belgesi 

[   ] Vakıf ise vakıf senedi,  

[   ] Dernek ise dernek ana tüzüğü,  

[   ] Kooperatif ise ilgili makamdan alınan 

kayıt/tescil belgesi 

[   ] Diğer …. 

   
Tebligat için kanuni ikametgâh 

adresini gösterir belge 
Tebligat için Türkiye’de adres beyanı 

   
İhaleye iştirak edecek olanın imza 

beyanı 

İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

ve yetki belgesi 

   Taahhütname 

   Onaylı Şartname 

   Ortak girişim beyannamesi (Varsa) 

   Geçici teminat mektubu/makbuzu 

   Borcu Yoktur yazısı  

   Dosya alındı makbuzu 

   Özel şartlarda aranan diğer belgeler (Varsa) 

 

[…………………………………………………………………………..]’na ait ihale istek dosyası / 

zarfı ile, yukarıda belirtilen tabloda işaretlenen belgeler ihale komisyonunca incelenmek üzere 

dosya içerisinde istekli sıra numarası verilerek teslim alınmıştır. İhale dosyasında sunulan 

belgeler üzerinde komisyonun veya idarenin ayrıntılı olarak incelenmesinde yürürlüğü ve 

geçerliliği üzerinde ihale tarihinden önce değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde 

şartname ve 2886 sayılı yasanın ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır. 

 
Teslim Alan İdare Yetkilisinin 

 











T A A H H Ü T N A M E 

 

 

TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

Talas Belediyesinin …./….20…. tarihli ihalesine katılmak için dosyasını aldığım 

taşınmazı yerinde gördüm / taşınmazla ilgili projeleri inceledim / gerekli teknik bilgileri 

edindim. İhale edilen taşınmaz bilgilerine ilişkin herhangi bir tereddüdüm bulunmamaktadır. 

 

İhale için istenen belgeler kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığımı beyan ve 

taahhüt ederim. 

 

   

……/……./20... 

 

Adı - Soyadı – İmza 



 

 

İMZA BEYANNAMESİ 

 

 Talas Belediyesinde yapacağım her türlü işlemlerde aşağıda örnekleri bulunan imzamı 

kullanacağımı, imzamın beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder, onaylanmasını 

talep ederim. …./…../2022 

 

(Kendi el yazısıyla) 

Adı Soyadı  

T.C. Kimlik No.  

Telefonu  

İmza İmza İmza 

   

   

Yukarıda Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No.su bulunan ve okur yazar olduğunu söyleyen şahsın 

bilgilerinin ilgili kişiye ait olduğunu ve evrakın huzurumda imzalandığını onaylarım.  

…./…../2022 

                                                                                                               Onay 



ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ 

 

TALAS  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

(İhale  Komisyonu Başkanlığı) 

          ….. /….. /…....... 

 

 Belediyenizce .…/…./20… tarihinde satış/kiralama için ihaleye çıkartılan taşınmaz için müşterek teklif 

vermek ve söz konusu ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme yaparak ihale konusu işlemin şartnamede 

belirtilen hususlara uygun olarak özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. Ortak girişimimizin pilot ortağı ve diğer 

ortaklar aşağıda belirtilmiştir. 

 İhalenin üzerimizde kalması halinde Ortaklık Sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce İdarenize 

verilecektir. Ortak girişimin pilot ortağı, işin bitimine kadar ........ .... ..... ..... ..... ..... .....    ... . . ...... .. . . . . . ...... 

...... ... . . . . . . .. ..’dır. 

 Vermiş olduğumuz müşterek teklif sonucunda ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşmenin bütün 

ortaklarca müştereken imzalanacağını ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot ortak olarak 

göstermiş olduğumuz ortağın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin 

akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da 

ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı 

ve işin sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı, aksi halde sözleşmenin feshi, teminatın gelir 

kaydı hususlarında Belediyenizin yetkili olacağını, İdarenizce pilot firmayla yapılacak bütün yazışma ve 

tebligatların ortak girişimimize yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce ortak 

girişime dâhil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, 

özgürlüğünü kısıtlayıcı mahkumiyeti veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve ortak girişimin geri kalan diğer 

ortaklarının, teminat da dahil olmak üzere, işin bütün yükümlülüklerini üzerine alacağını beyan, kabul ve taahhüt 

ederiz. 

S
ır

a Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret 

Unvanı 

Ortaklık 

Oranı 

Vergi / T.C. 

Kimlik No. 
Tebligat Adresi 

     

     

     

     

 

Pilot Ortak Özel Ortak Özel Ortak Özel Ortak Özel Ortak 

 

(İmza) (İmza) (İmza) (İmza) (İmza) 

 

Ortak Girişim Beyannamesindeki pilot ortağın, ortaklık kişi sayısına göre çoğunluk hisseye sahip olması gerekir. 



AÇIKLAMA : 

BELEDİYE

EVRAK KAYIT TARİH :    …  / …  / ...…  ve    NO : …....………

X MAHSUBEN İADE

A-Talas Belediyesine Olan Borçlarıma 

a) Emlak Vergi Dairesine Olan Borçlarıma (4)                                                                                      

X

b)

X

1- Zabıt varakası ile yazılan İdari Para Cezaları

2- İmar Para Cezaları

3- Diğer Borçlar

X

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 ………………...…………….…...……..  ………………...…………….…...…….. Bankası

 ….. .... .. ...... ... .. ..... .... ..... 

ŞubesiAdıma / Kurumumuz adına

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

İade Talep Tutarı:  ……………..………………………………

tarihinde yapılan ihalesi için   ………… .. .... ..… …… .. nolu makbuz ile geçici teminat bedelini yatırmış bulunmaktayım.

İhale üzerimde kalmadığı veya ihaleye katılamadığım ya da herhangi bir sebeple ihalenin iptal edilmesi yahut başka bir sebepten dolayı iadesi gerektiğinde

ödediğim TL alacağımın aşağıda belirttiğim şekilde (mahsuben ve/veya nakden) iadesini arz ederim.

Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş borçları ifade etmektedir.

Nakden iade alınabilmesi için muaccel borç bulunmamalıdır.

Gerçek kişilerde mükellef, tüzel kişilerde kurum adına açılmış hesaba aktarılacaktır.

 Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, ayrıca noterce onaylanmış alacak temliknamesi aranacaktır.

Vergi Dairesine / Dairelerine olan borçların iadesi yapıldıktan sonra iade edilebilir bir tutar kalması halinde ekli Listede yer alan üçüncü kişilerin / kurumların borçlarına mahsup yapılacaktır.

Üçüncü Kişilerin / Kurumların ekli listede yer alan borçlarına mahsup edilmesi.(8)(9)

T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası, yabancı kimlik numarası bulunan gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

Elektronik posta (e-posta) adresinin olması halinde, bu alan  doldurulacaktır.

Dilekçenin, Vekalet Belgesi bulunan yetkilendirilmiş vekil tarafından verilmesi halinde, bu alan ilgili kişi tarafından tarih belirtilerek imzalanacak ve varsa kaşe basılacaktır.

TELEFON NUMARASI

Verginin ödendiğine dair belge eklenecektir.

Başka Borçlarıma(4)                                                                                     

Vadesi Geçmemiş Borçlar(5) Vadesi Geçmiş Borçlar

NAKDEN İADE (6)

Belediyenin 

(IBAN) No'lu Hesaba  aktarılması (7)TR        -                      -                      -                      -                      -                      -

…./…../………

ADI                            

…. / …. / ……

İMZA / KAŞE

Mükellef / Kanuni Temsilci / Yetkili Vekil(3)

Vadesi Geçmemiş Borçlar(5) Vadesi Geçmiş Borçlar

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ(2)

-

-

SAYFA NO  1 / 1 

M

Ü

K

E

L

L

E

F

İ

N

VERGİ KİMLİK NUMARASI(1)

SOYADI (UNVANI)     

REVİZYON TAR

TALAS BELEDİYESİ
DOKÜMAN NO FRM. 173

YAYIN TARİHİ 09.07.2020

İADELERE İLİŞKİN TALEP DİLEKÇESİ

REVİZYON NO



 


