
KOZLUK MALMÜDÜRLÜĞÜ 
MİLLİ EMLAK SERVİSİNDEN 

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SIRA
NO

T A ŞIN IR MALIN NİTELİĞ İ TA ŞIN IR MALIN BULUNDUĞU YER
TAŞINIR
MALIN

DURUMU

TAŞINIR MALIN 
ADEDİ/KG.

TA H M İN İ İHALE 
BEDELİ (TL)

G E Ç İC İ 
TEM İN A T 

BEDELİ (TL)

İHALE
TA R İH İ

İHALE
SAATİ

i

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman 
Tedbirlere İlişkin KHK'nin 2'nci maddesi 

uyarınca kapatılan Özel Kozluk FEM 
Dershanesine ait olup, Hâzineye devredilen 

taşınır mallar

Özel Kozluk FEM Dershanesi 
Adres: Tepecik Mah. Kaymakamlık 

Lojmanı yanı Kozluk/B ATMAN
Kullanılabilir

Şartname eki listede yer 
alan taşınır mallar

34.580,10 6.916,02 23.01.2017 10:00

2

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan 
Tedbirlere İlişkin KHK'nin 2'nci maddesi 

uyarınca kapatılan Kozluk Sağlık Kültür Eğitim 
ve Yardımlaşma Demeğine ait olup, Hâzineye 

devredilen taşınır mallar

Kozluk Sağlık Kültür Eğitim ve 
Yardımlaşma Demeği Adres: Belediye 

Eski Hizmet Binası kat 3 
Kozluk/BATMAN

Kullanılabilir
Şartname eki listede yer 

alan taşınır mallar
40.109,00 8.021,80 23.01.2017 11:00

1- Yukarıda bilgileri verilen taşınır malların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 5 l/a . maddesine göre Pazarlık Usulü ile KOZLUK MALMÜDÜRLÜĞÜ 
Malmüdürü Makam Odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleyeTcatılacakiarm; —  • ------------------------------------------------------------------------------------------- .------------------------------------------
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet ¡hale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektuptan kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Kozluk Malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
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 imza sirkülerini veya 
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3- 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 
Hakkmdaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- Taşınır malların satış şartnameleri ve ekieri, mesai saatleri içinde Kozluk Malmüdürîüğû Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek 
gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez. ■ . - -
6- Taşınü malların satış bedeli, peşin olarak tajjsil edilecektir.
7- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır.
8- Talep eden isteklilere, yukarıda belirtilen adreslerinde hazırjsulunmak şartıyla; (1) no.lu sırada yer alan taşınırlar; 18701/2017 tarihinde saat 10:00'da, (2) no.lu sırada yer alan taşınırlar ise aynı tarihte saat 14:00'da 
bulundukları yerde gösterilecektir.
9- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler,Kozluk Malmüdürlüğüne ait (488) 411 2010 no.lu telefondan ve öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.


