İLAN
FETHİYE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
SIRA TEKNENİN
NO
ADI

YAPIM
YILI

EN/BOY

MOTOR

CİNSİ

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI

YEDİ EMİN
ÜCRETLERİ

İHALE TARİHİ
VE SAATİ

MUHAFAZA EDİLDİKLERİ YER

1979

11,85 MT
3,72 MT

JOHNSON 3.3 HP SERİ NO:
H09408414

YELKENLİ

TRY 120,000.00

TRY 24,000.00

İhale Bedeli Üzerinden
% 25
(Yüzde Yirmi Beş)

26/04/2021
Saat:9.30

Fethiye İlçesi 2. Karagözler mahallesinde bulunan tersanede faaliyet gösteren
Hakan Yatçılık adlı işletmenin faaliyet alanında karaya çekilmiş vaziyette

10,48 MT
35 BHP PERKİNS
3,41 MT MOTOR NUMARASI OKUNAMIYOR

YELKENLİ

TRY 10,000.00

TRY 2,000.00

İhale Bedeli Üzerinden
% 25
(Yüzde Yirmi Beş)

26/04/2021
Saat:10.30

Fethiye İlçesi 2. Karagözler mahallesinde bulunan tersanede faaliyet gösteren
Hakan Yatçılık adlı işletmenin faaliyet alanında karaya çekilmiş vaziyette

1

THRUE
NORTH

2

DEEP-SEA

3

BREEZE

1981

11,33 MT
3,65 MT

FORD
SERİ NO: 29991/38

YELKENLİ

TRY 140,000.00

TRY 28,000.00

İhale Bedeli Üzerinden
% 25
(Yüzde Yirmi Beş)

26/04/2021
Saat:11.30

Fethiye İlçesi 2. Karagözler mahallesinde bulunan tersanede faaliyet gösteren
Hakan Yatçılık adlı işletmenin faaliyet alanında karaya çekilmiş vaziyette

4

FAN-FİN

1977

13,76 MT
4,81 MT

FORD MARKA ÇİFT MAKİNALI
MOTOR
SERİ NO:VK19237
(DİĞER MOTOR NO OKUNMUYOR)

MOTORYAT

TRY 50,000.00

TRY 10,000.00

İhale Bedeli Üzerinden
% 20
(Yüzde Yirmi)

26/04/2021
Saat:13.30

Fethiye İlçesi Cumhuriyet mahallesi Uğur Mumcu Parkında (Şehitler Anıtının
önü) denizde bağlı

5

BÜYÜK
SAKARYA

1965

19,30 MT
4,82 MT

MARKA:
BELİRSİZ
110 BHP
SERİ NO:86799

YOLCU
GEMİSİ

TRY 65,300.00

TRY 13,060.00

İhale Bedeli Üzerinden
% 10
(Yüzde On)

26/04/2021
Saat:14.30

Fethiye İlçesi Karagözler mahallesinde bulunan tersanede denizde bağlı

6

K.EYLÜL

1985

10,80 MT
4,40 MT

VOLVO PENTA
SERİ NO:810310

MOTORYAT

TRY 18,000.00

TRY 3,600.00

İhale Bedeli Üzerinden
% 15
(Yüzde On Beş)

26/04/2021
Saat:15.30

Fethiye İlçesi Karagözler mahallesinde bulunan deniz kenarındaki dolum
tesisleri önünde denizde bağlı

7

TÜRKİYE

2000

14,68 MT
4,45 MT

VOLVO PENTA
78 BHP
SERİ NO: TMD22B,5100705,016G,868806

YELKENLİ

TRY 300,000.00

TRY 60,000.00

İhale Bedeli Üzerinden
%5
(Yüzde Beş)

26/04/2021
Saat:16.30

Fethiye İlçesi Karagözler mahallesinde bulunan tersanede Karaya çekilmiş
vaziyette

Yukarıda nitelikleri ve muhafaza edildikleri yerleri belirtilen taşınır malların 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizasında belirtilen "Tahmini Satış Bedeli" üzerinden satış
ihalesi yapılacaktır .
1- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Fethiye Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, ( İkametgah Belgesi e-devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki 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 vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel
kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile
yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. Ayrıca, ihaleye katılacak olanlar; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince
imzalanacak) ve bu teklifle birlikte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiğini belirtileceklerdir.
4- İstekliler, mesai saatleri içinde şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhale üzerinde kalan müşteri tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelini ve ihale bedeli üzerinden hesaplanacak yedi emin ücretini ödeyerek aynı süre içerisinde taşınırları teslim alması gerekmektedir. Taşınır satışında ayrıca
alınacak vergiler (karar pulu bedeli, KDV vs.) alıcısı tarafından ödenecektir. Taşınırlar ihale saatinden önce muhafaza edildikleri yerde görülebilir. Taşınırlar mevcut haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu
değildir. Satşı yapılan teknelerin izin,tescil,ruhsat ve diğer tüm giderleri alıcısınca karşılanacaktır.
7- Satışı yapılacak taşınırların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare
sorumlu değildir.Ayrıca Satışı yapılacak araçlar mevcut durumu ile satılacaktır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesine ilişkin tüm giderler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçla ilgili olarak İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. İhaleye
katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.İstekli ihaleye katılmakla bu durumları kabul etmiş sayılır.
8- Yukarıda belirtilen yedi emin ücretleri ihale sonucunda alıcısı tarafından karşılanacak olup,ihale bedeli üzerinden hesaplanacak bedeller ilgili yedi emine ödenmek üzere Fethiye Malmüdürlüğünün TR95 0001 0002 0300 0010 0056 99 iban nolu
hesabına alıcısı tarafından yatırılacaktır.(Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseği "İhale Bedeli" olup, yedi emin ücreti bu bedel üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda
hesaplanacaktır.Alıcı hem ihale bedelini hemde bu bedel üzerinden hesaplanan yedi emin ücretini ödeyecektir.) (Fethiye Malmüdürlüğü Vergi Kimlik No:3850311644)
9- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi İçin : 0 (252) 614 2457 - Dahili 115
10-Büyük Sakarya isimli yolcu gemisi ile birlikte 800 litre motorin (variller içinde) de alıcıya teslim edilecek olup, motorinin bedeli yukarıda belirlenen satış bedeline dahildir.
İLAN OLUNUR

