
 

BİNA YIKIMI SONUCU ORTAYA ÇIKACAK HURDA TAŞINIRLARIN SATIŞI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden: 
Sıra 
No 

Bulunduğu Yer Cinsi 
Tahmin Edilen 

Bedel (TL) 
Geçici 

Teminat (TL)
İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 
Ankara ili Polatlı 
ilçesi 1686 Ada 

2 Parsel 

Yıkım sonucu 
ortaya çıkacak 
hurda taşınırlar 

5,046,507.12 505,000.00 7.11.2022 10:00 

1) Ankara, Polatlı 1686 Ada 2 parsel üzerinde bulunan ve Sağlık Bakanlığına tahsisli olan 
bina dışında kalan bina ve tesislerin yıkımı sonucu ortaya çıkan hurda taşınırların satış ihalesi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İzmir Caddesi 
No:35 Kızılay Çankaya/ANKARA adresinde bulunan İl Müdürlüğümüz Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
a) GEÇİCİ TEMİNAT YATIRMALARI 
-Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine 

yatırıldığına dair belgenin, 
-Teminat bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına Ziraat Bankası 
A.Ş. 'de bulunan TR 7300 0100 1745 7281 4247 5016 IBAN numaralı banka hesabına 
ödenmesini müteakip alınacak banka dekontunun, 

- Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek 
Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" 
ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. 

b) Gerçek Kişilerin :Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGAH 
BELGESİ, e Devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir 
arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. 

c) Tüzel Kişilerin; 
- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış sicil kayıt belgesi, 

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname, 

- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, 
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğünde görülebilir, 

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. 
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. 

5) Binaların yıkımı sırasında gerekli emniyet tedbirleri alınması ile kesim, yıkım ve 
taşıma anında meydana gelecek her türlü hasarların karşılanması, tüm malzemelerin temizlenip 
ayrılması, inşaat, yıkım, artık ve molozlarının mahallinden alınması, taşınması ve yıkım sonrası 
oluşan temel boşlukları olarak teslim edilmesi müşteriye aittir. 

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www. https://ankara.csb.gov.tr/ internet adreslerinden 

öğrenilebilir. 
İrtibat: Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Necatibey Cad. No:98 

Çankaya/ANKARA Tel: 03122197791  
İlan olunur. 12694/1-1 


