
 

 

KAZAKİSTAN ALMATI AKKENT ARSASI SATIŞI 
İHALE DOKÜMANI 

 
 

Şirketimiz portföyünde bulunan aşağıda detaylı bilgileri verilen gayrimenkul, kapalı teklif usulü 
satılacaktır.  
 
 

 
 

Gayrimenkul Bilgileri 
 

İl : Almatı Arsa Payı  : Tam  

İlçe : Alatau Nitelik : Arsa 

Mahalle/Mevki : - Yüzölçümü (m²) : 60.047,00 

Pafta : - Rapor Tarihi : 08.01.2021 

Kadastral No : 20:312:941:133 Ekspertiz Rapor No : SKR-2020-00127 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

İhale Sahibi İletişim Bilgileri 
 
Adı : Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
Adresi : Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit.D Kapısı Apt. No:3/51 

Kat:11  Kağıthane / İstanbul TR 
Telefon : (+90) 212 398 38 00 
E-posta : sekergyoihale@sekergyo.com.tr  
   

İhale Bilgileri 
 
İhale Adı : KZ Akkent Arsası Satışı 
İhale No : SEGYO211004 
İhaleye konu bina 
bilgileri 

: https://cdn.sekergyo.com.tr/download/files/skr-2020-00127-seker-
gayrimenkul-almata-arsa_f37fk59sv1.pdf  

İhale teklifinde aranan 
minimum şartlar 

: Teklif bedeli, Teminat mektubu, Ödeme Şekli 

İhale teklif formu ve 
ekleri teslim şekli 

: E-posta üzerinden yapılacaktır. 

İhale  teklif formu ve 
ekleri teslim adresi 

: sekergyoihale@sekergyo.com.tr 

   
   

https://cdn.sekergyo.com.tr/download/files/skr-2020-00127-seker-gayrimenkul-almata-arsa_f37fk59sv1.pdf
https://cdn.sekergyo.com.tr/download/files/skr-2020-00127-seker-gayrimenkul-almata-arsa_f37fk59sv1.pdf


 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : 

 

▪ Bu ihalede, gayrimenkulün tamamı için teklif verilecektir.  

 

▪ Kabul edilecek ihale bedeli değeri Amerikan Doları(USD)’dır. 

 

▪ Belirtilen satış değerine KDV dahil değildir. 

 

▪ İstekliler 200.000-USD geçici teminat yatıracaklardır.  

 (Türkiye Şekerbank Merkez Şube Şeker GYO Hesabı İBAN: TR410005903720130372003430) 

 

▪ Uygun görülmeyen teklif sahiplerinin geçici teminat belgeleri 7 iş günü içerisinde iade edilir. 

 
▪ Uygun görülen teklif sahibinin teminat bedeli, ilgili teklif tutarında düşülecektir. 

 
▪ Teklif sahibi fiyat, ödeme şartları, teminat mektubu hususlarında pazarlık teklif edemez. 

 

▪ Tüm alım satım bedelleri (Vergi, resim, harçlar ve diğer giderler) alıcıya aittir. 

 

▪ Gelen teklifler sonrasında yapılacak inceleme sonucunda ŞEKER GYO A.Ş.’nin satıştan tek taraflı 

vazgeçme hakkı serbesttir. Teklif verenler bu duruma itiraz edemezler. 

 
▪ Teklif verilmediği veya teklif olunan bedel Şeker GYO A.Ş. tarafından uygun görülmediği takdirde,  

yeniden aynı usulde ihale açılması Şeker GYO A.Ş. yetkisindedir. 

 

▪ Teklif sahibinin teklifinin kabul edilip kendisine bildirilmesi sonrasında teklif sahibinin teklifinden 

vazgeçmesi ve/veya 7 iş günü içerisinde gerekli işlemleri yerine getirmediği durumlarda Şeker GYO 

A.Ş tarafından protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat 

gelir kaydedilir.  

 

▪ Gayrimenkule ilişkin İngilizce/Rusça/Türkçe değerleme raporuna www.sekergyo.com.tr adresinden 

ulaşılabilinir. 

 

▪ Teklif formu ve eklerine “www.sekergyo.com.tr” bağlantısından ulaşılabinilir. 

 
▪ Teklif mektupları İngilizce, Rusça veya Türkçe doldurulabilir. Teklif mektubu teklif sahibi tarafından 

el yazısı ile doldurulmalıdır. 
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