
BİGA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI 

SIRA 

NO 

AİT OLDUĞU İDARE BULUNDUĞU YER CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ 

BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNA

T (TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 Biga Milli Emlak 

Müdürlüğü 

Biga Milli Emlak 

Müdürlüğü Deposu 

Yivsiz Av Tüfeği 117 Adet 21.000,00 6.300,00 13.06.2022 14.00 

 

Çanakkale İli, Biga İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırlar karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Biga Milli Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak 

komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 51inci maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 

 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen muhtelif marka 117 adet yivsiz av tüfeği satışı, belirtilen tarih ve saatte Biga Milli Emlak Müdürlüğünce Sakarya Mahallesi Turgut 

Özal Caddesi No:2 Biga/ÇANAKKALE (3. Kat Eğitim Salonu) adresinde oluşturulacak ihale komisyonunca yapılacaktır. 

2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince satışı yapılacak taşınırların ihalesine katılacak, isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici Teminat Bedelinin Biga Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun (Geçici teminat bedelinin Biga Malmüdürlüğünün Biga Ziraat Bankası 

Şubesinde bulunan TR72 0001 0000 7400 0010 0052 88 IBAN hesabına yatırılması halinde, Biga Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale 

Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27nci Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek ) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, 

b) Yasal yerleşim yeri beyanı (ikametgâh belgesi) ve nüfus cüzdanı örneği, 

c) Vekâleten katılacakların Noter Tasdikli Vekâletnameyi vermeleri, 

ç) Özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki 

kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2022 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam 

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi 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. 

3- İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Biga Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçici teminat Hazineye irat kaydedilir. 

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona 

ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

6- İhale bedeli üzerinden % 18 KDV ile diğer vergi, resim, harçlar ve diğer yasal yükümlülükler alıcıya aittir. 

7- İsteklilerin ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) belgesini ibraz etmeleri zorunludur. 

            8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  

12- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ve idare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına 

uymaları önem arz etmektedir. 

13- İhale bilgileri https:// Çanakkale.csb.gov.tr/ milli emlak duyuruları internet adresinden öğrenilebilir. 

 

Bilgi için: Tel 0286 3162546 Dâhili 147 

 

İLAN OLUNUR. 


