2947 PARSEL NOLU TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- Satış Yapacak İdareye ilişkin Bilgiler
1.1İdarenin;
a) Adı
: İhsaniye Belediye Başkanlığı
b) Adresi
:Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası
: 272 271 50 10
d) Faks Numarası
: 272 271 52 07
e) Elektronik posta adresi : iletisim@ihsaniye.bel.tr
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
2.1- İhale konusu işin adı

: Akören Mahallesi 2947 parsel nolu taşınmazın satışı.

2.2- Satışa Çıkacak Arsaya Ait Bilgiler:
a) İli
: Afyonkarahisar
b) İlçesi
: İhsaniye
c) Köyü/Mahallesi
: Akören
d) Mevkii
: Çal Mevkii
: Arsa
e) Niteliği
f) Tapu ve Tarihi
: 2947 Parsel - 08.06.2018
g) Yüzölçümü
: 6.384,77 m2
h) Sahibi
: İhsaniye Belediye Başkanlığı
ı) İl/ilçe merkezine uzaklığı : Akören Mahallesindedir.
i) İmar durumu
: Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu
2.3- Tahmin edilen Satış Bedeli:
S.
NO

CİNSİ

1

Arsa

MEVKİİ ADA

Çal

-

2.4- Geçici Teminat Miktarı

PARSEL

ALANI
(m2)

Niteliği

TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)

2947

6.384,77 m2

Arsa

250.000.00 TL

7.500.00 TL

: %3 tür

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
3.1- İhale usulü
3.2- İhalenin yapılacağı yer
3.3- İhale Tarihi
3.4- İhale Saati

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Artırma usulü
: Belediye Başkanı Makam Odası
: 02/08/2018 Perşembe
: 15:30

Madde 4- Satış İhale Şartnamesi ve Eklerinin (İhale Dokümanı) Görülmesi ve Temini
4.1- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İhsaniye Belediye Başkanlığı
b) İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dâhil)
: 100,00 TL

4.2- İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, İhsaniye Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine
ya da İhsaniye Belediye Başkanlığı’nın T.C Ziraat Bankası İhsaniye Şubesi’ndeki IBAN:
TR35 0001 0006 6237 437231 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.
4.3- İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli,
ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden
sonra İsteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim
aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmamış beyanını alır.
4.4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul
ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.
Madde 5- Tekliflerin Teslim Edileceği/Sunulacağı Yer, Teklif Verme Tarih Ve Saati
5.1- Tekliflerin teslim edileceği /Sunulacağı yer : İhsaniye belediye Başkanlığı
: 02/08/2018 Perşembe
5.2- İhale Tarihi
5.3- İhale teklif verme Saati
: 15:20
5.4- Teklifler teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklif verme saatine kadar İhale Komisyonu
Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.5- İhale Komisyonu Başkanlığına verilen veya ulaşmayan teklifler, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
5.6- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.7- Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.8- Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 6- İhaleye Katılabilme Şartları ve Yeterlilik Kriterleri ile İstenilen Belgeler
6.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Dilekçe,
b) Kimlik Fotokopisi
c) Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, telefon numarası
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Şartname Bedeli ( 100,00 TL ),
f) Adli Sicil Kaydı,
g) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
h)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir

noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,
yukarıdaki (c), (ç), (g), (h), ve (ı) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi
vermeleri,
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı
beyannamesi,
2) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b),(ç),(d),(e),(i) ve (k) bentlerinde yer alan belgelerin her
bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6.2-

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Madde 7 – İhaleye Katılamayacak Olanlar
7.1- Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde
ihalelere katılamazlar:
a) İdarenin;
1) İta amirleri,
2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dâhil) kan ve kayın hısımları,
4) (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç),
b) 2886 sayılı Kanunun 83,84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
c) 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2531 sayılı “Kamu
Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren gerçek
kişiler.
7.2- Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici
teminatı gelir kaydolunur.
Madde 8- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır:
a) Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
b) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilen.
Madde 9- Yasak Fiil veya Davranışlar
9.1- İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya
davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İstekliler tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat mektubu düzenlemek kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek
taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler
yapmak,
d) Bu Şartnamenin 8 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
9.2- Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 84. ve 85. Maddeleri muhteviyatı hükümleri uygulanır.
Madde 10- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve
sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 11- Satışı yapılacak Arsanın Görülmesi
11.1- Satışı yapılacak Arsanın yeri gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek
için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Yerin görülmesiyle ilgili
tüm masraflar istekliye aittir.
11.2- İstekli, yeri gezmekle; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
11.3- Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satışı yapılacak Arsayı incelediği ve teklifini buna göre
hazırladığı kabul edilir.
Madde 12- Şartname ve Eklerinde (İhale Dokümanında) Değişiklik Yapılması
12.1- İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde (İhale Dokümanında) değişiklik yapılamaz. Değişiklik
yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki
ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
Madde 13- İhale Gününden Önce İhalenin Ertelenmesinde ya da İptal Edilmesinde İdarenin
Serbestliği
13.1- İdarenin gerekli gördüğü veya şartname ve eklerinde ( İhale dokümanında) tekniğe uygun olmayan
veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, şartname ve
ekleri (İhale dokümanı) düzeltilmek üzere ihale ertelenir ya da iptal edilir. Bu durumda ihale, yeniden
düzenlenecek şartname ve ekleri (ihale dokümanı) ile bu şartnamenin 13’üncü maddesi uyarınca
yapılacak ilana göre yürütülür.
13.2- İhalenin ertelenmesi ya da iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 14- Teklif Türü
İstekliler tekliflerini,
vereceklerdir.

Arsaya ait “tahmin edilen satış fiyatı “ üzerinden artırma yapmak suretiyle

Madde 15- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
İstekliler tekliflerini, Türk Parası ile belirteceklerdir. Arsa satış bedelinde bu birim kullanılır.

Madde 16- Teklif Bedeline Dâhil Olmayan Masraflar
Bu şartnamenin ve bu şartname eki Sözleşme tasarısının farklı maddelerinde, Alıcı tarafından
karşılanacağı belirtilen muhtelif masraflar ile isteklilerin/işletmecilerin, Arsaya ilişkin işlemler sırasında
ve devir sürecinde ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği tapu devir bedelleri, sigorta bedelleri her türlü
vergi, resim harç vb giderler ile sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla ilgili
diğer giderler sözleşme bedeline dâhil değildir. Bu giderler istekli/ tarafından ayrıca karşılanacaktır.
Madde 17- Geçici Teminat
17.1- İstekliler, Arsanın tahmin edilen satış fiyatının %3 ü oranı tutarında, geçici teminat vereceklerdir.
Arsanın tahmin edilen satış fiyatı bedelinin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.
17.2- Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma
şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 18- Geçici Teminat Teslim Yeri
18.1- Teminat mektupları, teklif dosyası içinde ihale komisyonuna sunulur.
18.2- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları dışındaki teminatlardan;
18.2.1- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgelerin, istekliler tarafından İhsaniye Belediye Başkanlığı Muhasebe Birimine,
18.2.2- Tedavüldeki Türk Parasının, istekliler tarafından İhsaniye Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine
ya da T.C Ziraat Bankası İhsaniye Şubesi’ndeki IBAN TR35 0001 0006 6237 437231 5001 numaralı
hesabına, yatırılması ve alındı makbuzlarının teklif dosyasının içinde sunulması gerekir.
Madde 19- Geçici Teminatın İadesi
19.1- Üzerine ihale yapılan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra İhsaniye Belediye Başkanlığı
Muhasebe Birimine teslim edilir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise hemen
geri verilecektir.
19.2- İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatını, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin
imzalanması halinde iade edilir.
Madde 20- Uygun Bedelin Belirlenmesi
20.1- Bu ihalede uygun bedel; Arsa Satış fiyatının Tahmin Edilen satış bedelinden aşağı olmamak
üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
Madde 21 - İhale Sonucunun Karara Bağlanması
21.1- İhale komisyonu, 25 inci madde gereğince kabul edilen teklifleri, bu Şartname hükümlerine göre
inceleyerek değerlendirmesi sonucu;

a)

İhalenin, uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılarak yapıldığı, ancak ita amirinin onayına
bağlı kaldığı,
b)
İhalenin yapılmadığı, Hususlarından biri hakkında kararını verir.
21.2- İhale komisyonu, bu hususu belirtmek suretiyle gerekçeli bir karar özeti yazarak imzaladıktan
sonra neticesini ita amirine sunmak üzere oturumu kapatır. Bu durum hazır bulunanlara duyurulur.

Madde 22 - Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
22-1. İhale komisyonu, gerekçesini ihale kararında belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
22.2- İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez.
Madde 23 - İhale Kararının Onaylanması
23-1 İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç onbeş(15) işgünü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
23-2- İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılır.
Madde 24 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
24.1- İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş (5) iş
günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli
taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun istekliye veya
vekiline teslim tarihi, kararın tebliğ tarihi sayılacaktır.
24.2- İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi halinde de, üzerine ihale yapılan istekliye
aynı şekilde bildirim yapılır.
Madde 25 - İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
25.1- İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 30'uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin
bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

a)
b)
c)
d)

Kesin teminatı yatırarak,
Her türlü vergi, resim ve haçları ödeyerek,
Sözleşme düzenlemek zorundadır.
İhale 6 eşit taksit halinde yatırılabilir. Arka arkaya 2 taksit ödenmediği takdirde herhangi bir ihtara
gerek kalmadan ihale iptal edilir, yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
e)
Ödeme tamamlandıktan sonra tapu devir iş ve işlemleri yapılacaktır.
25.2- Sözleşme, İhale bedeli üzerinden düzenlenecektir.
Madde 26 - Kesin Teminat
26.1- Taahhüdün, sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, ihale
üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce; İhale bedeli (Arsaya ait teklif edilen
bedeli) üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
26.2- Kesin teminat, İhsaniye Belediye Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası İhsaniye Şubesi'ndeki
IBAN: TR35 0001 0006 6237 437231 5001 numaralı hesabına yatırılacaktır.
26.3- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık
oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 27-- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
27.1- İhale üzerinde kalan isteklinin, bu şartnamenin maddesinde belirtilen süre içerisinde sözleşmeyi
imzalamak zorunluluğuna uymaması halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
27.2- Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan istekli, 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca, bir yıla kadar ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilir.
Madde 28 – Arsa devir İşlemleri
28.1- Arsa bedeli 6 eşit taksitlen ödenecektir. Sözleşme bedelindeki Ödeme işlemi tamamlandıktan
sonra tapu devri gerçekleştirilecektir.
28.2- Ödeme işleminde müşteri bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer
giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri,
taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal
ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
28.3- Ödeme tamamlandıktan sonra tapu devir iş ve işlemleri yapılacaktır.
28.4, Arka arkaya 2 taksit ödenmediği takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale iptal edilir,
yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
28.5- Arsayı alan şahıs veya tüzel kişi ödeme dilimlerinden birisini satış sözleşmesinde belirtilen
zamanda ödemez ise 6183 sayılı kanunun 51.maddesi ve değişik hükümlerine göre gecikme zammı
uygulanır. Belediye sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşme iptal edilerek
yatırılan bedeller İrat kaydedilir. İhale iptal edilir.
28.6- Tapu devir işlemlerinde tapu masrafları istekli tarafından karşılanacaktır.
28.7- İstekli 04.05.2018 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis kararına göre tapu devri yapıldıktan sonra
4 ay içerisinde inşaata başlayacaklar. Başlanmadığı takdirde taşınmazın belediye adına geri
alınacaktır.
Madde 29 - Anlaşmazlıkların Çözümü
29.1- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, idare
tarafından çözülecektir.
29.2- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise, bu şartnamede ve işin sözleşmesinde
yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.
29.3- Bu şartnamenin 1.1. maddesindeki "İDARE” nin adı olarak tarif edilen birim, ileride
oluşabilecek yasal değişiklikler nedeniyle değişebilecektir.
29.4- İhtilafların çözüm yeri Afyonkarahisar icra daireleri ve mahkemelerdir
Madde 30- İşbu Açık Artırma Usulü İhale Şartnamesi otuz (30) maddeden ibarettir.
"Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime
yapılabilir."
Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)
Adı, soyadı
Tebligat adresi
İmza tarihi
İmzası
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