
İLAN 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 

 

 İl Emniyet Müdürlüğünce muhtelif tarihlerde yapılan denetimler sonucu, 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 21. Maddesi gereğince mülkiyeti kamuya aktarılan ve aynı kanunun ek 

14. Maddesi gereğince yakalanarak el konulan ve tasfiye edilmek üzere Müdürlüğümüze (Milli Emlak 

Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğü) bildirilen; kaçak akaryakıt depolama sahası, Adıbelli, 

Acem, Altaş, Sonbey Seyhan ve Sonbey Yüreğir yediemin otoparklarında bulunan toplam tahmini 

22.000,00 kg hurda motorsiklet, hurda bisiklet ve hurda otomobil 21.000,00  TL  tahmini bedel 

üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satışı 

yapılacaktır. 

 

1- Hurda motorsiklet, hurda bisiklet ve hurda otomobillerin kilogramı tahmini olup teslimi 

aşamasında yapılacak tartı sonucu tahmini miktarının üzerinde bir teslimin söz konusu olması halinde 

ortaya çıkan fazla miktarın ihalede oluşacak fiyata isabet edecek kilogram birim bedelle çarpımı 

sonucu bulunacak bedel ayrıca tahsil edilecektir. 

 

2-Tahmin edilen bedel (21.000,00 TL) üzerinden alınacak olan Geçici Teminat tutarı 6.300,00 

TL olup geçici teminat bedeli ihale tarihinden önce Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün 

Ziraat Bankası Adana Şubesi nezdindeki TR940001000013000010005129 IBAN nolu hesabına 

yatırılacaktır. 

  

 3-İhale 07.04.2020 tarihine tesadüf eden Salı günü saat:10.00’da Yeni Valilik Hizmet Binası 

içerisinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

 

 4-Şartname bedelsiz olarak her gün mesai saatleri içerisinde Yeni Valilik Hizmet Binası 

içerisinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 

 

 5-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; 

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, 

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip olmaları, 

e) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, 

f) İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, 

 

g) 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), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan 

ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 

 

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 

 

 

 


