
SIRA NO

ARACIN 

BULUNDUĞU 

YER

İL İLÇE CİNSİ PLAKA NO ŞAŞE NO MODELİ MARKASI TİC. ADI VEYA TİPİ MOTOR NO
TAHMİN  EDİLEN 

BEDEL

GEÇİCİ 

TEMİNAT

  TUTARI

İHALE TARİHİ 

VE SAATİ

1

Mardin Eski 

Devlet Hastane 

Bahçesinde 

Mardin Artuklu Özel Amaçlı Ambulans 47 NH 465 WV1ZZZ2EZB6008527 2011
Volkswage

n 
2EKE2 BJM034319 120.000,00 12.000,00 03/08/2022/09:30

2

Mardin Eski 

Devlet Hastane 

Bahçesinde 

Mardin Artuklu Otomobil 47 AY 973 FZJ750021134 1995 Toyota Land Cruıser sw 1FZ0131467 130.000,00 13.000,00 03/08/2022/10:30

3

Deniz 

Yediemin 

Otoparkında

Mardin Artuklu Kamyonet Tescilsiz LFB0C1343B6F27549 2012
Faw 

Cityvan
DA465QA0903325-j 25.000,00 2.500,00 03/08/2022/11:00

        ç)

12) Yukarıda  bilgileri belirtilen araçların ihale bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.

13) Yukarıda  3. satırlarda bilgileri belirtilen aracın ihale bedeli üzerinden %18  KDV,  ihale sonucu oluşacak ihale bedeline %18  KDV ilave edildikten sonra çıkan sonuçtan ilaveten %45 ÖTV alınacaktır

İLAN OLUNUR

1- Yukarıda bilgileri verilen araçların satış ihaleleri yukarıda belirtilen tarih, saat ve tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak 

Müdürü makam odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

           a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeleri)  Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.
          b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  

          c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

          d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

         e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 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 noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan 

ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İLAN

MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

      (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

İşin gereğine göre Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü ) tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

14) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş , incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili hertürlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusur ve eksiklerden 

idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa ; hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh 

kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir

10-Araçların yerinden alınmasıyla ilgili oluşacak tüm masraflar alıcıya aittir

4-Satışı yapılacak araçlar fiili durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.

5-Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi,resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11) Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi 

hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. 

9-İhale ilanı  www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. 


