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HURDA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünden: 

Sıra 

No
İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL

HURDA METAL CİNSİ 

TAŞINIRLARIN 

BULUNDUĞU YER 

TAHMİNİ 

AĞIRLIK 

(TON) 

TAHMİNİ 

BEDEL (TL)

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 İZMİR BUCA ZAFER 52002 13 ET ENTEGRE TESİSİ 1000 9.500.000,00 2.850.000,00 25/05/2022 14.00 

1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yer belirtilen hurda metal cinsi taşınırların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte, belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ana 

hizmet binasında (Anadolu cad. No 41/5 Giriş katı Bayraklı / İzmir ) teşekkül edecek komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.  

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 

hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç 

Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul 

edilmeyecektir.  

b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir ikametgah belgesi.  

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini ( fotokopi ) 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 yahut benzeri meslek kuruluşlarından 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 (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.  
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3- Hurda metal cinsi taşınırların satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek Karar Pulu bedeli (Binde 5,69) ayrıca tahsil edilecektir.  

4- İhaleye katılacaklar, geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istemeleri halinde İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya İzmir 

Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası İzmir Konak Şubesi (776) TR 44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına ayrıntılı açıklama 

yapılarak yatırılabilir ve Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla havale ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemeleri ihale 

gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe 

Müdürlüğünden( Akdeniz mah. Gazi Bulvarı no 10 Konak İzmir) alınacak olan onaylı belgenin ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte İhale 

Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair 

resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.  

5- İhalede konu hurda metal cinsi taşınırlar, 24.05.2022 günü saat 10.00'da yukarıda adresi belirtilen yerde görülebilecek olup, İhaleye ait şartname, 

gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri (ihale gününden önce) dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan 

isteklilerin satışa çıkarılan hurda metal cinsi taşınırların ilanda belirtilen yerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak olup, 

İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.  

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce 

komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

7- Yukarıda bilgileri verilen hurda metal cinsi taşınırların ihalesine katılacakların; 19.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de 

(Değişiklik:16.10.2021 - 31630) yayımlanarak yürüllüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listesi Tehlikeli/ Tehlikesiz Atık 

Ön İşlem ( Atık Toplama, Ayrıştırma ve/ veya Atık Geri Kazanım) konulu en az Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne sahip 

işletmeler olması gerekmektedir.  

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 16 maddesine istinaden söz konusu taşınırlar arasında tehlikeli katı atık sınıfına giren (Pil, jenaratör,trafo vb.) 

malzemeler nakliye edilirken MOTAT belgesi olan firmalarca nakliyesinin yapılması sağlanacaktır.  
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