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l.ıfi,Jili!Pıi?.bi,l;iı,ffiiı,Jııi!'#:i[".H.;hiffilıi}}$i{iailff[,fii6*" ısuieıti olurıa olsun lhale Şanna
ÖuzeJleıtirme ihalegl, 2886 saytlı Devlet lhale Kanununa tabt olmayıp ldare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta

İdaJe_ son ıekllfvıııne taıİhınl b*ıı,iıl lıır larihe ladır yeya bllıhırı belirlenccek bir tarlhe kadıı uzıtmıktö ,€İba§nır" Bu huğu§ röntcktlf vermc :0ıeslnIn sona eİmeslnden önci duyuıu|alrkİi.- -.

Tekllflc;Tüık Lirası plaıak.ıı_eı[|ecçk,olup Ihale bedetterlnln pcşln veya vadell öderıebllmesl mümkondür. Ihale bedellarinln vade]|olarak ödenmesi talep edildiği takdirdd;
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1 tÜ'}İfr*rflbfdgFffilffi§gş*k 
Mahallesl, ı ı 5299 ağ 1 noıu pırsetde kayıtıı 300.o0o 100 ?3lO5n017

2 inl+all]._Çğl!aş_İq.{K_aıagedlk-lınarMahalteJi. l20Ol2 ağ 2 noJu parselde
taylgı z200,m rİılyllzölçümfü arsa 4.000 100 23l05l2017

3 Anka.n_ ili.§ö_lğaşlİçes!. KangedikJmar Mahallesi, 1 2oo17 ada. e noJu panelde
kayil 1JsO,qı m!yüzö]çüm[Ü arsa 250{l 10o ?3n5Dğ17

4 tjllİİi[,8:J8lİ![ffi,Kafi$edikJmar 
Müallcsl, 120018 ada. t no,ıu panelde ]J00 ,l00

z?lasİ2a17

5 i§$tri.ğl5Ö|hqıffi_?.Ştfl#kJmar 
Müallest,,! 20020 aü, 3 ıo.lu Pİrselde ı.e0 100 z3İotl?aY

5 inksai|laÇğleş1ilf§şj,Ençgkılrnar MahallcşL 1 !2fi6 adı 1 aalu Baııslde
|$yltlı ı .00çJ0 rD. yu;dçOnıIil ür§a 2F_sO§

,l@ aılo5lısİ7

7 Sıkilal!!aq§]!öşl[ç_ş.!ıV.nnçıb-bnıı Mahalleşl, ı t2595 ada,2 nçiu parse|de
kay|ul 1.000.00 m' yüö|çüm|o arra ıgJ00 100 z3lo5l2017

8 tjiİiiilbt$§İr.rrftrJı$çiıf$P, ,.Hıesl, ı ı2596 ıd..3 noJu parselde
25,000 100 2?l0s12017

, İ§[ılil[,j8:iHıİ,t?Jl{nnol«{mar 
Mahdtesl. ı 12§95 ada, § noJu paneldc 25.000 100 23l05l2017

l0 inkara_ililqö_Lba§tlç.şl,.Vira4cıkJmar Mahallesl, 1 12596 ada, 6 nolu paıselde
kaydl 1.000,00 mıyitsölçOmlo aısa 25.000 ıo0 ;i 23105l2ğ17

ı1 f$tlı :8#$8ııı}şjı$RTr.,§;ly, 
r"htlesl, 1 1 2596 ada, 8 no.ıu parsdde

25.000 100 23l0sl2o17

12 Nnka.q llr§r^l_başlilçeşl, !np_ok-lmar Mahalİesl 1ı2§96 ad.,'l0 naıu parselde
kaylrl t.000.00 m'yüzölçümlğ arsa 25.o00 1oo 30/05/201 7

3 |nka;a_ili,_Gö^l!aşlilçsj,[n4.cıkJrnar Mahallesl, 1 12596 ada, 1t noJu parselde
kaynıt].000.00 mıyıtsölçOmlü aİsa 25.0ğ0 t00 ,0/0s/201 7

ı4 İİİffir$rffJ§?İlİ,ffiİffi ıı*lmaı ıııaıuııosı,,ı ı 2,9, gdı, 2 noJu paııcıde
ı5.000 ı00 30l0ve017

ı5 trİffi bffi8şı,}n4fu$ral5ılı"]maı 
Ualıı||oıl, 1 ! ı§ş? ada, 4 nalu pşrıg|dg

50.000 ım ialo_V?ol7

ı6 AnkEn Ü,§ğ!bcştilgıLVj,nnsık laıır M.hı!la[l, ! t2§97 ada,6 n*|u persaldt
taylü'1.000.00 ını yğİE|çümlü ırıa a5.000 l00 30JO5r2Oı7

17 inkinlljl_Gğıtsilllçeahufan_alsl$aİ Mıhııııf ı 1 ı25a7 ıdı, E na|u parıdde
kryııl| 1.693,00 mı ynrıiıçOm|ü.rrs 40.000 l00 30/0§n017

,l8 Ahkı.qlilLÇö_lbaşlilçsl[nş.okJrnar Möhöü€§L 1 l2600 ada, 5 na|u parsdde
kayul 1:53,0o mıyıızö]çümlü arsa 30-000 l00 30nslz017

19 Nnka.n_ll_!rÇö_l!eş1llqes!VlnnokJmar Mahatlert, 1t 2648 ada,4 nolu patselde
ıay|tlı ı.000,00 mı yilzölçümlü arsa 25.000 100 $nsn01?

20 |nkln_ilj.Çö_l$şlilçeı.l.[raçılalmar Mahallesl, 112648 ada,6 notu parsdde
kaIüı 1.000.00 mı yİizöIçümlti arsa 25.000 ı00 30l0sn017

21 An!ıra İll,_Gğbaşı[çeşl,VinnokÖrenclk Mahat|esl, 112645 ada, 9 no.lu
(eski 4 no.[u) Parielde kayıtll lJ06,00 mı y&ö|çümlü ana 30.000 l00 30n5n017

22 Öİ§l?J!,Şi|09J,,*İİiİ 
Bursal-lmarMahallğL l ı8448ada,3 nalrı parse|dekayıılt

ı ı0.000 100 30l05r2g17

ır,tt w.olb.gou.t, ,,,,&
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ı T.C. Ziıaaı Banka5t A.Ş. Ankaıa Xamu Xuıuşsat 5u}esI/ANKAI|"A nezdlndc buluniln
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1
Ankara ll1,6öibaşı llçesi, Taşpınaı Mahallesl, 1 l2213 ada, 3 noJu parseldekl
1.053,00 rn2 yiizölçüml0 taşınmaz

25.000 150 20.a42o17

2
Ankara lIi, Gölba5ı llçesl, Taşpınar Mahallesi, 1 12213 ada,4 no.|u parseldeki
I.053,00 rn'yiİzölçümlü taşınmaz

25.000
,t50 20.04.20ı7

3
Ankara lll, Gölbaşı llçesl,Taşpınar Mahallesl, l l2213 ada, 5 ngJu parseldeki
1.053,00 m2y(jzölçOmlğ taşınrnaz

25.000 150 20.04"ıOı7

4
Ankaıa |ll,Gölbaşı liçes|,TaşpınarMahallesl, ll2213 ada.6 no.iu parseldeki
1.053,00 m2yüzölçümlü taşınmaz

25.000 150 20.04.zOı7

5
Anka]a l|1,6lbaşı llçesl,Taşpınar Mahallesl 118023 ada,2 no.|u parseldekl
5.000,00 mı yitzölçüml 0 taşınmaz

500.000 150 20.04.2017

6
Ankafa llı,Gölbaşı [lçesl,TaşpınarMaha|lesl, 1 18023 ada, 3 nolu parseldekl
4.1 23,00 mı yüzölçümığ taşlnmaz

500000 150 20,M.2a17

7
Ankaıa ||i, Cxilbaşı llçesi, Karaoğlan Mahallesl l 18875 ada, 10 no.Iu parseldekl
1 2.788,98 rnıyüzölçümlü taşınmaz

200.000 ,l50 20.04J0] 7

8
Ankara İll,Gölbaşı ilçesi, Kanoğlan Mahallesi, 113412 ada 4 no.1u parseldeki
1 J00,00 m2 y(izötçümlü taşınmaz

20.000 150 20.04.20ı7

9
Ankaıa lll,Gölbaşı llçesl, Kanoğlan Mahallesl, 1262 ada,5 no.Iu paıseldekl
3.069,00 mıyıizölçümlü taşınmaz

20o00 150 20.04,20l7

ı0 Ankara lli,Gölbaşı llçesi, Bahçelievler Mahallesi,955 ada,4 no.lu parseldekl
7J0500 mı yüzölçürnlü taşınmaz

150.000 150 20.042017

ıt Ankara llL Gölbaşı llçesi, Bahçelievier Mahallesi,967 ada, 3 no.1u parşeldekl
3.000,00 m' yüzölçürnlü taşınmaz

20CI00 150 20.04.2017

teklif almak ve görüşmeler
ğğü takdirde lhileler, pazaı

§uretlyle'pazaılık usulü' ile
;meslrie devam edllen teklif katılımı lle arttfmaKomisyonuhca gerelİlı görtldğğü

suıetiyle sonuçlandınlablltr.

neler yapmak suretlylı
pazarlık görüşmeslne

gerçekleştlrilecektir. lhale
sahiplerlnIn katılımı lle açık

2) katıhmcılaı ayn ayıı olmak koşu|uyla, birden fazla ihaleye teklif verebl]lrler. Birden fazla taşınmaz için teklif veıilmesl hallnde bu
tekllfleı birbiileılİle lllşkllendirllemez,

3) lhalelere gerçek veya t0aot kişller ile oıtak glrişiın grupları katılabilirl€L Tekl|f Sahiplerl'nden lhalelere katıIabllmek için yukaııdakl
tabloda bellrtllen tutarda geçlcl temlnat alınacaktır.

4) . lhaleye katılabllmek lçin her bir taşınmaz içln ayrı lhale Şartnamesi ve Tanıtırn Dokümanı alınması ve tekliflerin ldaıenin; Zlya
Gökilp ccddcsi NoııiO Kurtuluş/AtlKARA adresine son teklif verme tarihl saat 17:00'ye kadar elden teslim edilmesl zorunludur.
İhale $artnamesi veTanıtım Dokümanı lçin alınan bedel her ne surete olursa olsun iade edilmez.

5) lhaleleıe konu hakkında hazır|anan lhale Şartnamesi veTanıtım Dokümanı bedellerl ldaıe'nin;

hesaplarından blrlne yatırıla<aktıı. Dekontta, katılımcının isml (katıhmcının Ortak Girişlm Grubu (OGG) olması halinde OGG'nin
veya'üyelerinden biriiıin adına düzenlenmiş otması yeteılidlr) lle hangl lhaleye lllşkln doküman alnracağı belirtllecektir.

6l Özelleştİrrne lhalelerl, ?c86 gayıll Dşvlct lhalç KaRununa tabi olmayıp, ldıre lhalşyİ yapıp yapmamakta, dlledlğtne yapmakta
cerbeshir.

|darç şon tekllf verme taıihinl belirli bir tarihe kşdar veya bilahare bellrleneeek blı tarlhe kadaı uzatabilir. Bu husus son tekiif
veıme ,ürerinln sona ermesindcn öncc duyurulacaktır.

7l lhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek klşiler lle yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına görc kuıulan tüzel
kişlllğe sahip şiiketler ve Türklye'de kürulan yabancı seımayeli 5lıketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,
Tapu Kanunu ile ilgili diğer mdvzuat hüküml'erine tabidir. Bu klşiier, sattşın mğmkün olup olmadığını öncede n araştırmakla ve
ihaleyl kazanmalaiı halinde en kısa sürede geıekll lşlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8} Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV'den muaftır.
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Ziya Gökalp Caddesl, No:80,
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ı Tl Halk BankasıA.Ş. Kuıumsal ŞubesiiANlQBA nezdinde bulunan
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