
  HAYRABOLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ )SATIŞ İLANI  

SIRA 

NO 

CİNSİ TAHMİNİ 

BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

BEDEL 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

BULUNDUĞU YER 

1 Muhtelif Marka 

34 adet yivsiz Av 

Tüfeği  

12.550,00 1.200,00 09.05.2022 14:00 Hayrabolu Milli 

Emlak Şefliği 

 

 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen muhtelif marka  34 adet Yivsiz Av Tüfeklerinin satışı 2886 sayılı Yasanın 

51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile 09.05.2022 tarih, saat 14:00 da Hayrabolu Milli Emlak Şefliği 

İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankaları’nın 

verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge, 

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, 

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin 

vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 

e) Özel Hukuk tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve 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 vekâletnameyi ihale saatine 

kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 

tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

      3-  İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hayrabolu Milli Emlak Şefliği’nden bedelsiz olarak 

görülebilir. 

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak 

hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. 

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul 

etmez. 

7- İhale bedeli üzerinden %18 KDV ile diğer vergiler, harçlar ve diğer yasal yükümlülükler alıcıya aittir. 

8- Yukarıda belirtilen Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili 

mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini 

ibraz etmek zorundadır. 

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://www.hayrabolu.gov.tr   adresinden öğrenebileceği gibi, Hayrabolu İlyas 

Mahallesi, Sarbani Ahmet Caddesi Millet Bahçe Sokak Uslu Gold Evleri A Blok 27 Z/2 adresinde bulunan 

Hayrabolu Milli Emlak Şefliğine de  başvurabilirler. 

 

 

İLAN OLUNUR 

https://www.hayrabolu.gov.tr/

