
 

MÜBADELE İLANI 

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, HEK durumda bulunan 10 adet Kamyonet (binek tip),    

2 adet Minibüs ve 7 adet Otomobil olmak üzere toplam 19 araç, 20.000 kg Hurda ve 1.200 kg 

alüminyum hurda durumda malzemenin, 4645 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca (01) Adet en 

az 2021 model 0 (sıfır) km Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Otomatik vites , (02) Adet 

en az 2021 model 0 (sıfır) km Dacıa Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 Manuel Vites taşıt 

ile mübadele edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü Halife Derviş Mahallesi Van yolu üzeri     

No: 83 Hakkari/MERKEZ 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 438 211 65 31 - 6440 

2- Mübadele Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış, HEK durumda bulunan 

10 adet Kamyonet (binek tip), 02 adet Minibüs ve 7 adet 

Otomobil olmak üzere toplam 19 araç, 20.000 kg Hurda 

ve 1.200 kg alüminyum malzeme hurda durumda 

malzeme, 

b) Teslim Etme ve  

    Teslim Alma Yeri : Mübadeleye teklif edilen tüm malzemeler Hakkari İl 

Emniyet Müdürlüğünde görülebilir ve teslimatta 

buradan yapılacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar ve diğer 

malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren 

(60) gün içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler 

mübadele karşılığı olan taşıtların idareye teslim 

edilmesine müteakip yükleniciye teslim edilecektir. 

3- Mübadelenin 

a) Yapılacağı Yer : Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Er Hizmet 

Binası Brifing salonunda yapılacaktır. 

b) Tarih ve Saati : 27.06.2022 Saat:14.00 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile uygulanılacak kriterler 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif mektubu 

b) Geçici Teminat Mektubu 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imzalı sirküleri, gerçek kişi olması halinde, 

noterden tasdikli imza beyannamesi 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 



 

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6- Mübadele dokümanı Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğünde 

görülebilir ve aynı adresten Hakkâri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 20,00 TL yatırılarak 

temin edilebilir. 

7- Teklifler 27.06.2022 günü saat:14.00’a kadar Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü 4. kat adresine verebilecektir 

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir 

9- İstekliler verilecek mala ait tahmini bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat 

verecektir. 

10- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hakkari İl Emniyet 

Müdürlüğünde görülebilir. 

12- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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