
NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIT ve HURDA MALZEME MÜBADELESİ 

 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden 04/03/2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin” 38. maddesi uyarınca;  

Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (2 adet otomobil, 1 adet panelvan-kamyonet 

olmak üzere toplam (3) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt, yine ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 1402 kalem HEK-Hurda malzeme ve 

yaklaşık 50 kg hurda alimünyum plaka, yaklaşık 700 lt kullanılmış motor yağı ve 4620 kg kesilmiş kalorifer kazanı ve araç yedek parçaları) HEK-

Hurda malzemelerin mübadelesi yapılacaktır. 

1-)İdarenin;  

a) Adı : NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : 350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cad. No:42 NEVŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (384) 213 13 77-78-79 Faks : 0 (384) 213 39 19   DAHİLİ:6425 

c) Elektronik posta adresi  : nevsehirdestekhizmetleri@egm.gov.tr 

2-)Mübadele Konusu İdare Tarafından 

Verilecek Malın; 
 

Adı, niteliği, türü ve miktarı    

NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda 

bulunan (2 adet otomobil, 1 adet panelvan-kamyonet olmak üzere toplam (3) adet tamiri ekonomik 

olmayan taşıt, yine ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 1402 kalem HEK-Hurda malzeme ve 

yaklaşık 50 kg hurda alimünyum plaka, yaklaşık 700 lt kullanılmış motor yağı ve 4620 kg kesilmiş 

kalorifer kazanı ve araç yedek parçaları) HEK-Hurda malzemelerden oluşmaktadır. 

Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi 

yapılacak taşıtların modeli, markası, motor 

hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı 

ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, 

modeli, miktarı ve faal olup olmadığı) 

Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıtların özellikleri ekte sunulmuştur.  Malların durum ve özelliği ile 

ilgili bilgiler İdari Şartnamede/Mübadele Şartnamesinde veya idarede görülebilir. 

3-)Mübadele Konusu İdare Tarafından 

Alınacak Malın; 
 

Adı, niteliği, türü ve miktarı    a) 1 adet 2021 Model Ford Tourneo Courier Trend MCA 1.5 75 PS 6 vites (Buzbeyazı, klimalı, ABS-

ASR-sıfır km.) taşıt,  

Durumu ve özellikleri 

a) Yakıt Cinsi     : DİZEL 

     Modeli     : 2021 

     Donanım        : Trend-MCA 1.5 75 PS (Klimalı, ABS-ASR-sıfır km.)     

     Renk     :  Buz Beyazı 

 

4-)İdare Tarafından Alınacak 

Malın/Malların Teslim Etme yeri; 

Mübadelede teklif edilen taşıt ve diğer malzemeler Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğine adresine teslim edilecektir. 



 

5-)İdare Tarafından Verilecek 

Malın/Malların Teslim Alma yeri; 

Mübadele karşılığı verilecek taşıt ve diğer malzemeler Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü Yerleşkesi, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro 

Amirliği(Kademe-Depo) hizmet binasında bulunan depodan teslim alınacaktır. 

6-)Mübadelenin;  

a) Yapılacağı yer Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati 28/09/2021 günü saat: 14:00 

7-)Değer Tespit Komisyonu Tarafından 

Belirlenen Tahmini Bedel; 
 

171.658,33-TL 
8-)İdare Tarafından Alınacak 

Malın/Malların Tahmini Bedeli; 
177.666,67-TL 

 

 

9-) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki (en az 5.150,00-TL) geçici teminatı, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

       1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

       2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten 

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  

     2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket 

müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik 

Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan/davet veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, 

e) Tebligat adresini gösterir belge, 

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı 

imza sirküleri örneği, 



g) Kimlik belgesi (fotoğraflı) (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri), sunmaları zorunludur. 

10-)Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11-)Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal 

Saymanlığı adresinde görülebilir ve 25,00-TL (Yirmibeştürklirası) karşılığında (Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır) aynı 

adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12-)Teklifler, 28/09/2021 günü saat: 14:00’e kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı 

Amirliği adresine verilecektir. 

13-)Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü 

olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

14-)Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15-)Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16-)İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan 

malzemeler Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yerleşkesi, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği-

(Kademe-Depo) binasında bulunan depodaki adresten görülebilir. 

17-)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

18-)İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 
EK : 

 

S.

N 
CİNSİ 

MODEL 

YILI 
MARKASI PLAKASI ARAÇ KM. DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

MOTOR 

GÜCÜ 

Cm3 

HASAR 

DURU

MU % 

 

1 

 

Otomobil 2003 
Toyota Coralla Terra 

1.6 Terra 
50 A 0143 

639.144 Araç çalışır vaziyette, Ekonomik Ömrünü tamamlamış olup,  

Hizmette verim alınamıyor. 
1598 15 

 

2 

 

Kamyonet 2007 
Ford Connect 

Transit 
50 A 0181 351.673 

Araç çalışır vaziyette, Ekonomik Ömrünü tamamlamış olup,  

Hizmette verim alınamıyor. 
1753 15 

3 

 

 

Otomobil 

 

2011 
Fiat Linea 1.6 

Multijet 
50 A 0214 211.811 

Araç çalışır vaziyette, Ekonomik Ömrünü tamamlamış olup, 

 Hizmette verim alınamıyor. 
1598 15 

 

6 

 

HEK- Hurda Malzemeler 

2 adet otomobil, 1 adet panelvan-kamyonet olmak üzere toplam (3) adet tamiri ekonomik 

olmayan taşıt, yine ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 1402 kalem HEK-Hurda 

malzeme ve yaklaşık 50 kg hurda alimünyum plaka, yaklaşık 700 lt kullanılmış motor yağı 

ve 4620 kg kesilmiş kalorifer kazanı ve araç yedek parçaları, 

 


