
TAŞINIR MAL SATIŞ (İHALE) ŞARTNAMESİ 

(YİVSİZ  AV TÜFEĞİ TÜFEK SATIŞ  ŞARTNAMESİ) 

 

GENEL ŞARTLAR: 

 

1- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 5326 sayılı  Kabahatler Kanunu kapsamında el konularak 

mülkiyeti kamuya geçirilen  ………………………………………. Marka, 12mm çaplı ve 

…………………………. seri nolu yivsiz av tüfeği/havalı tüfeği, Tarım ve Orman Kocaeli Şube 

Müdürlüğünce 28/07/2021 tarihine isabet eden Çarşamba günü saat 11:00 Şube Müdürlüğümüz Toplantı 

Salonunda satışı yapılacaktır.  

 2-Yukarıda özellikleri belirtilen yivsiz tüfekleri ihale tarihinden bir gün önce 27/07/2020 tarihinde  

Şube Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda  10:00-16:00 saatleri içerisinde teşhir edilecektir.  

3- İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 51. maddesi uyarınca “pazarlık usulü” ile teklif  

verilmek sureti ile yapılacaktır.  

4-Yivsiz av tüfeğinin KDV hariç tahmini bedeli ……………………………… TL        

(…………………………………) olup, %20 oranındaki geçici teminatı …………………………….. TL 

(………………………………………………….) dir.  

5- İstekliler ihaleye katılabilmesi için:  

  a- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, yoksa mahallin en büyük mülki amirinden alınacak Yivsiz Tüfek  

Satın Alma Belgesi  (satın almak istedikleri her yivsiz tüfek için ayrı Yivsiz Tüfek Satın  Alma 

Belgesi ibraz edilecektir. Satın alma belgesinin aslı ibraz edildikten sonra bir suret fotokopisinin de 

komisyona teslimi yapılacaktır.) 

b- Tebligat İçin Türkiye'de adres göstermek, 

c- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Tüzel Kişiliklerin Vergi Kimlik Numarası 

bildirmesi)  

d- Satın almak istediği yivsiz tüfek için geçici teminata ait makbuz  (T.C.Ziraat Bankası 

Alemdar Şubesindeki IBAN NO TR 5200 0100 0729 5737 4873-5001 nolu hesaba yatırılacaktır) 

veya banka teminat mektuplarını (geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da 

) vermek zorundadır. 

    e-Yazılı teklif vermek, ( Ek-1 deki form doldurularak verilecektir.)  

    f- İhale şartnamesini imzalamak. 

 g- Havalı tüfek satın alanlardan satın aldıkları tüfeği avda kullanmayacağına dair taahhütname. 

   Yukarıdaki tüm belgeler kapalı zarf içine konulduktan sonra ihale saatine kadar ihale 

komisyonuna teslim edilecektir.  

6- Avda ve sporda kullanılan yivsiz tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, 

satımı yapan şahıslar geçerli tarihli “AV TÜFEĞİ SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ” nin noter onaylı 

suretlerini sunmaları halinde toplu alım yapılabilecektir. Bu şahıslar için “Yivsiz Tüfek Satın Alma 

Belgesi” aranmayacaktır. Silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan kişiler bu kapsamda 

değerlendirilmeyecektir. 

     7- İhaleye katılabilmek için 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 

ilgili maddesine dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanunun 

ve Yönetmelikle açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Posta ile yapılacak 

müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale 

saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.  

8- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde, 

ihaleye çıkan tüfeklerden herhangi birini ihaleden çıkarabilir. 

9- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç 

15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.  

10- İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde 

müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat 

adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın müşteriye veya vekiline 

tebliğ tarihi sayılır.  

11- 08.09.1983 tarih 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre 

onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale 

bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödeyerek taşınır malı teslim 
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almak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye veya hüküm almaya 

gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar ve 

zararlardan dolayı idareden bir talepte bulunulamaz.  

12- İdarede bu süre içerisinde yivsiz tüfeğin teslimine ait işlemlerini tamamlayarak şartnamede 

belirtilen süre içinde teslim etmekle yükümlüdür.  

13- Onaylanan ihale kararlarının tebliğinden itibaren 15 (ON BEŞ) gün içinde müşteri ihale 

bedelinin yasal orandaki KDV’si ve karar pulu bedeli,  damga vergisi ile birlikte peşin olarak yatıracak 

olup, yivsiz tüfeği ise bedelin yatırıldığı tarihten itibaren 15 (ON BEŞ) gün içinde Şube Müdürlüğünden 

teslim alacaktır.  

14- Yivsiz tüfek bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise İdare bunları 

müşteri hesabına bu kanun hükümleri doğrultusunda satmaya yetkilidir. Yivsiz tüfeğinin süresi içinde 

teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebi ile tahakkuk eden masraflar varsa idarenin diğer 

alacakları ikinci satış bedelinin mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere 

müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa  

fark teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.  

15- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen sair eşyalar 

ile ilgili yönetmeliğin 13. Maddesine göre “Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, 

yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfeklerinden mülkiyeti kamuya geçirilmesi kesinleşen TS 

870 Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşili kara Avcılığı ve müsabakalar için standartlarına uygun olanlar ile 

havalı tüfekler, Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliği hükümlerine göre orman idaresince satılır. 

Satış bedelleri, tüm masraflar düşüldükten sonra döner sermaye işletmesinin gelir hesabına alınır” 

denmektedir. Havalı tüfeklerin avda kullanılmayacağı kanunda açıkça belirtilmektedir. Havalı tüfeği satın 

alan şahsın kanunun bu hükümlerine aykırı hareket etmeyeceğini beyan ederek havalı tüfeği satın 

alır.  
16- İzmit Kaymakamlığın (İlçe Emniyet Müdürlüğünün) 29/12/2016 tarih ve 4100 sayılı 

yazılarında “ ihalede tüfek alan şahısların ikamet esaslarına göre İlçe Emniyet/Jandarma birimlerine 

müracaat ederek satın alma belgesi almaları gerekmektedir. Ülkemizdeki mevcut şartlar gereği K.H.K. 

lerle güncel olarak bir çok kişiye red kaydı girildiği düşü0nülürse gerekli araştırmaların yapılmadan tüfek 

teslimlerinin yasal anlamda da sorumluluk doğuracağı bu nedenle Satın Alma Belgesi bulunmayan 

şahıslara tüfek satışlarının/tesliminin yapılmayacağı” belirtilmektedir. İzmit İlçe Emniyet 

Müdürlüğünün ilgili yazıları gereği yivsiz av tüfeklerini teslim almaya gelecek olanlar yanlarında satın 

alma belgesi ile geldikleri taktirde tüfekleri kendilerine teslim edilecektir. Satın alma belgesi 

almayanlara ihale üzerinde kalsa dahi tüfekleri teslim edilmeyecektir. 

17- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii KOCAELİ İcra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

 

ÖZEL ŞARTLAR: 

18- “Satışı yapılacak olan av tüfeğini gördüm, bu şartnamedeki hususları okudum. Belirtilen 

şartları aynen kabul ve taahhüt ederim. Her türlü tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.” 

 

Katılımcının Adı Soyadı: 

 

Adı ve Soyadı    :……………………………………………… 

Tebligat Adresi :…………………………………………………………………………………                     

………………………………………………………………………………………………… 

Telefon             :………………………………………………. 

Elektronik İleti  :……………………………………………………………………….. 

Tarih                 :……………. 

 

İmzası              : …………….. 

 

 

NOT: Bu silahın ihalesine katılan herkes, bu şartnameyi artırmaya geçmeden önce imzalayarak 

idareye teslim edecektir.                                                                                    
   

     


