
ADA PARSEL
KULLANIM 

ALANI
AYLIK YILLIK

1 Bursa Nilüfer Tahtalı -
Kabayerler 

Mevkii
- Şeftali Bahçesi Bahçe 105 113 7,709.14 - 15,185.00 3,492.00

2 Bursa Nilüfer Kayapa/İstikal -
Kabayerler 

Mevkii
- Bahçe Bahçe 6085 90 2,956.37 - 7,417.00 1,705.00

3 Bursa Yıldırım Hocataşkın - Çatal Sokak 3  2 Katlı Bina İşyeri/Mesken 236 15 121,34 1,200.00 - 3,312.00

4 Bursa İnegöl Orhaniye - Kamelya Sk. 8 Kargir Ev Mesken 284 19 88.00 586.00 - 1,617.00

İLÇE

MUHAMMEN BEDEL 
(T.L.)

CADDE

1- Yukarıda vasıfları yazılı 4 adet vakıf taşınmaz hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre (Pazarlık Usulüyle) dosyalarındaki şartnamesi

dâhilinde 12/08/2020 Çarşamba günü saat 14:00’da ihale edilecektir. 

a) İhale listesindeki taşınmazlar sözleşme tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Türkiye İstatistik

Kurumunca (TUİK) yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - 12 aylık ortalamalara göre değişim %) oranı, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeli göz önüne alınarak belirlenecektir.

b) İhale, Çırpan Mahallesi, F.Korutürk Caddesi No:133 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olup kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili

şartname mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir. 

2- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır. 

     a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarası bulunan kimlik belgesi suretini ve adres bildirimini, 

     b) Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

     c) İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda

         şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname,

     ç) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

     d) STK (dernek, vakıf vb.) olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi,   

     e) Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

     f) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (teyit yazısının aslı ile birlikte)

     g) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (İdaremizden temin edilecektir.)  

     h) Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. 

     ı) Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3- Geçici ve ek teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde ön görülen değerler kabul edilecek olup nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi

nezdinde bulunan TR63 0001 5001 5800 7309 6531 25 IBAN numaralı hesabına ihale tarih ve saatine kadar yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının süresiz, limit içi olması

gerekmektedir. 

4- Vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik

işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç, ihale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek

ve stopaj yapılmayacaktır. Musakkaf taşınmazlar; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecektir.

5- İhale listesinde mevcut olup işgalcisi olması halinde taşınmazlar, tahliyesine müteakip yer teslimiyle birlikte kira tahakkukları başlatılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                   

6- İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmekte olup her türlü tadilat ve onarım masrafları ile gerekli yasal izinlerin alınması kiracılarına aittir.

7- Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka IBAN hesap numaralarına aktarılacaktır.                                                                         

8- İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de

taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. İLAN OLUNUR.

Bilgi için, (0224) 2724110-11 nolu telefonlar (Dâhili – 7401 ve 7402), (0224) 2724114 nolu fax ve bursa@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir.

TAPU BİLGİLERİ
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