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         -Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmazın, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yukarıda 

belirtilen tarih ve saatlerde İnegöl Hükümet Binası 3. Kattaki İnegöl Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.       

         - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, Kamu ihalelerinden yasaklı olmamak kaydıyla; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminata ait makbuz 

veya 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgâh senedi ve nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik 

Numarasını belirtir.) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı, başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli 

vekâletname ile 

         - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 

sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile 

vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge 

ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

        - Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez. 

        -Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde İnegöl Hükümet Binası 3. Kattaki Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak 

müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

        -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

       -İhaleler Korona Virüs nedeni ile belirlenen salgın kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilecektir. Katılımcıların kurallara uyması zorunludur. 

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.  

        -İlan olunur. 
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No 

Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçü

mü (m²) 

Hazine 
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İhale Tarihi 

 

Saati 

 

1 16080110830 

 

Bursa 

 

İnegöl 

 

Cerrah 

1990 3 2.324,83 Tam Arsa Konut Alanı 

(Ayrık Nizam 

4 Kat E.1,20)  

1.441.500,00 360.375,00 27.08.2020 

Perşembe 

14:00 

 

2 
16080102483 Bursa İnegöl 

Hamzabey 120 114 31.200,00 Tam Çalılık 1/100.000 

Tarım Alanı 

1.560.000,00 390.000,00 27.08.2020 

Perşembe 

14:30 

 

3 
16080102102 

Bursa İnegöl Eymir 104 105 5.500,00 Tam Tarla 1/100.000 

Tarım Alanı 

92.000,00 23.000,00 27.08.2020 

Perşembe 

15:00 


