
 

İLAN 

GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI 

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ  
1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve 

saatlerde Gölbaşı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

   a)-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç 

borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) 

      b-)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi),  

     c-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,  

     d-)Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını 

bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek 

kurulusundan, 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 noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a ) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı 

olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri 

zorunludur. 

3-İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde Gölbaşı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 

4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale Komisyon 

Başkanlığına ulaşması şarttır. 

5-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

6-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 
Sıra 

No: 
Taşınmaz No Köy/Mah. Cinsi Mevkii 

Ad

a 

Parse

l 
Yüzölçümü 

Hazine 

Hissesi 

İmar 

Durumu 

Tahmin Bedel 

(₺) 
Geçici Teminat 

Bedeli ((%10 ) ₺ 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 02050101664 Çatalağaç Ham Toprak Keralmaz 168 16 16.833,19 Tam İmarsız 67.500,00 TL 6.750,00 TL 26/02/2019 10:00 

2 02050101666 Çatalağaç Ham Toprak Keralmaz 168 39 18.824,66 Tam İmarsız 75.500,00 TL 7.550,00 TL 26/02/2019 10:20 

3 02050107599 Çatalağaç Ham Toprak  Keralmaz 168 40 34.848,92 Tam İmarsız 139.500,00 TL 13.950,00 TL 26/02/2019 10:40 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR 


