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54040103991 SütalanMaİL Ham Toprak 115 29 133,16 133,16 imarsız 1.400,00TL 140,00TL 22.122020 11:00

54040103993 Sütalan Mah. Çamlık 115 28 3.625,78 3.625,78 İmarsız 36.500,00TL 3.650,00TL 22. 12.2020 11.30

1- Yuîsanda tapu bilgileri belirtilen Hâzineye ait taşııınıaz mallann satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, 
hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Geyve Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) toplanacak komisyon taıafindan yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katilım bankalannm verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığmca ihraç 

edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, 4-Yatüızca taşınmaz mallarm satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışmda temin eden Türk 
vatandaşlarmdan, teminat olarak Türkiye Cmnhuriyeti Merkez Bankasmca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, 
gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfiıs cüzdam örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasım, özel hukuk tüzel kişileriniıı, yukarıda belirtüen belgelerden ayn olarak;vergi kimlik 
numarasmı, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasmdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil layıt 
belgesi ile tüzel kişihk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişihğe temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerim yada yıl içinde almmış 
vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen belgelerden ayn olarak tüzel kişilik adına İhaleye katdacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu 
belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanhğına vermeleri şarttır.
3- Aynca, ortak kaülım halinde aralarmda düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığma vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler ihale şartname ve eklerindeki bütün şartlan kabul etmek zorundadır. İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Geyve Kaymakamlığmda (Milh Emlak Şefliği) servislerinde bedelsiz 
olarak görülebilir.
5- İstekhler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmışı kadıyla, ihale kanunu hükümlerine göre hazırlayacaklan teklif mektuplarım iadeh taahhütlü olarak posta le de gönderilebilirier, postada 
meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- ihale ilanı; \v^^w.sakarva.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; mw.millienüak.gov.tr web sayf^armdan öğrenilebilir. Tel; O (264) 517 00 36

ilan Olunur.


