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1 ÇİFT KIRMA 46002 Milli Emlak Şefliği 400,00 TL 70,00 TL 20.04.2021 - 09:30

2 Y. OTOMATİK 98-4857 Milli Emlak Şefliği 400,00 TL 70,00 TL 20.04.2021 - 09:45

3 Y. OTOMATİK 11108950 Milli Emlak Şefliği 500,00 TL 80,00 TL 20.04.2021 - 10:00

4 Y. OTOMATİK 846 Milli Emlak Şefliği 200,00 TL 50,00 TL 20.04.2021 - 10:15

5 Y. OTOMATİK 25251 Milli Emlak Şefliği 250,00 TL 60,00 TL 20.04.2021 - 10:30

VAKFIKEBİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İ L A N 

VAKFIKEBİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

YİVSİZ AV TÜFEKLERİ SATIŞI

MARKASI

HUĞLU 

HUĞLU 401A

UZAY

ALTAY SILVER

MAGNUM XX5

AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar (Tüfekler) , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile  

hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Vakfıkebir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplancak 

komisyon tarafından satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

     a) Geçici teminatı yatırmaları(Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:  Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 

verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen 

belgeler), Türk parası olarak yatırılacak teminatlar, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznesine yatırılmaları, Teminat 

mektuplarının(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.

     b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

     c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

     ç) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı, ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin 

vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek  kuruluşundan, 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 ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

3- İhaleye ait şartname mesai saatlaeri dahilinde  Vakfıkebir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak temin edilebilir.

4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden 

önce Komisyona ulaşması esastır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

6- Taşınır malların  (tüfekler) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV(Yüzde 18) , Damga 

Vergisi(Binde 9,48), Karar Pulu(Binde 5,69) bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, 

harç vb. bedelleri de alıcıya aittir. 

7- Satılacak taşınırlar (tüfekler ) mevcut hallariyle ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye katılanlar söz konusu tüfeklerin durumlarını önceden görüp bilerek 

ihaleye katılırlar. Tüfeklerin çalışmaması/çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında idareden (Vakfıkebir Kaymakamlığı Milli 

Emlak Şefliğinden) herhangi bir talepte bulunulamaz.

8-  Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, müşterinin (alıcı) ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av 

Tüfek Ruhsatnamesi, Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesi belgelerinden herhangi bir tanesini ibraz 

etmesi zorunludur.

9- İhale ilanı, www.vakfıkebir.gov.tr ve https://trabzon.csb.gov.tr/ adreslerinden görülebilir. 

NOT: Yukarıda belirtilen ihale öncesi tüfeklerin geçici teminat yatıran isteklilerce incelenmesi, ihale süreci ve sonrasındaki  tüm işlemler 

sırasında, Koronavirüs Tedbirlerine uyulması gerekmektedir. 
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