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 KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 
 

Ajansımız mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen 

bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte 2886 sayılı 

Kanun kıyasen uygulanmak suretiyle Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma 

yoluyla satışa çıkarılmıştır. 

 

 

İhalenin Yeri, Günü ve Saati : İhale, Ajansımızca belirlenen ihale komisyonu tarafından 05/03/2020 

Perşembe günü saat 14:00’ de Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 Merkez Kastamonu adresinde 

bulunan Ajansımız Toplantı Salonunda yapılacaktır . 

1-SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 

1.1 Aracın Satışı: Kapalı zarf usulü ile istenilen belgeler alınacak ve belgelerin kontrol edilmesine 

müteakip açık artırma yapılmak suretiyle yapılacaktır. 

1.2 Posta, Telgraf ve faks yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

1.3 Türkiye Genelinden ihaleye katılım sağlanabilecektir. 

1.3 İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeleri kapalı zarf içerisinde idareye sunacaklardır. 

1.3.1-Gerçek Kişilerin: 

a) Geçici Teminat mektubu/dekontu veya makbuzu, 

b) İhale ile ilgili dilekçe 

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

d) Noter onaylı imza beyannamesi, 

e) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname ve Noterden onaylı imza 

sirkülerini komisyona vereceklerdir. 

1.3.2.-Tüzel Kişilerin: 

a) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, 

b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2020 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, 

YAKIT 

CİNSİ 
MODELİ CİNSİ MARKASI TİPİ PLAKASI 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminatı 

(TL) 

Motorin 2011 SUV Volvo XC60 37 SC 577 143.463,81 4.303,91 
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d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi istenir. 

2- SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ 

a) İhaleye iştirak etmek isteyenler, Satış Şartnamesini 05/03/2020 tarihi ihale saatine kadar “Kuzey 

Anadolu Kalkınma Ajansı Satınalma Birimi Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 37150 

Merkez/KASTAMONU” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Ayrıca Şartname ve ekleri 

Ajansımız wwwkuzka.gov.tr internet sitesinden de görülebilir. 

b) İhaleye iştirak etmek isteyenler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri için bağlayıcı 

olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 

c) Ajans Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Genel Sekreteri, personeli ve eşleri ile üçüncü dereceye 

kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile ortakları ve 

şirketleri (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin % 10`undan 

fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç)  yakınları ihaleye katılamazlar. İhaleye katıldıkları 

tespit edildiğinde ihale dışı bırakılacak ve geçici teminatları irat kaydedilecektir. İhale kararı 

onaylandıktan sonra ihaleyi aldıklarının fark edilmesi halinde ise ihale iptal edilecek ve geçici 

teminatları irat kaydedilecektir.  

3- TEMİNATLAR  VE  TEMİNATLARIN  YATIRILMASI 

a) İhaleye iştirak etmek isteyenler araç için belirlenen muhammen bedelin en az  % 3 tutarındaki 

geçici teminat miktarını en geç 05/03/2020 günü ihale saatine kadar Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

adına Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kastamonu Şubesinde bulunan TR66 0001 2009 4820 0016 0001 51 

İBAN numaralı hesabına yatıracaklardır. 

b) Teminatı yatırdıklarına ilişkin makbuz veya belgelerin en geç 05/03/2020 günü ihale saatine kadar 

teklif mektupları içinde şartnamenin alındığı adrese teslim edilmesi gerekmektedir. 

c) İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, 05/03/2020 günü ihale bitiminden 

itibaren kendisine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin teminatı iade edilmeyerek araç satış 

bedelinden mahsup edilecektir. 

4-ARACIN GÖRÜLMESİ 

İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren 05/03/2020 tarihi saat 14:00’a kadar mesai saatleri içinde 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı otoparkında, ihale makamının yetkili personeli nezaretinde 

görülebilecektir. 

5- İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ 

a) İhale 05/03/2020 Perşembe günü saat 14:00 ‘ de, Genel Sekreter tarafından belirlenen komisyonca, 

tüm istekliler huzurunda zarflar açıldıktan ve zarflar üzerinde usulü inceleme yapıldıktan ve geçersiz 

olan zarflar ihale dışında bırakıldıktan ve bu durumu zapta geçtikten sonra, geçerli tüm zarflar zapta 
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geçecek ve sözlü olarak açık arttırma yapılacaktır. Bu sırada verilen teklifler yine zapta geçecek ve 

verilen en yüksek teklif üç kez tekrarlandıktan sonra başka teklif veren olmadığı takdirde en yüksek 

teklifi verene ihale yapılacak ve ihale tutanağı komisyon ve en yüksek teklifi veren üç istekli 

tarafından imza altına alınacaktır.  

b) Araç için teklif veren isteklinin tek olması halinde, ayrıca açık arttırma yapılmaksızın ihale tek 

teklif sahibine yapılabilecek, sadece iki teklif olması halinde de iki istekli arasında açık arttırma 

yapılacaktır. 

6- İHALENİN KESİNLEŞMESİ 

a) İhale, komisyon kararının Ajans Yönetim Kurulunca onaylamasını müteakip kesinleşmiş 

sayılacaktır.  

b) İhale Komisyonu ihaleyi iptal etme yetkisine sahip olup, bu durum istekliler tarafından peşinen 

kabul edilmiştir. 

7- İHALE BEDELLERİNİN YATIRILMASI 

a) İstekli, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın, kendisine bildirmesinden 

itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde, ihale bedelini Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı adına Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. Kastamonu Şubesinde bulunan TR66 0001 2009 4820 0016 0001 51 İBAN numaralı 

hesabına yatıracaklardır. Araç satışından doğan Damga Vergisi ve diğer harç veya resim bedellerinin 

Tescil ve Devir işlemlerinden önce Alıcı tarafından ilgili kurumlara yatırıldığı Ajansımız tarafından 

sorgulanacaktır. 

b) İsteklinin ihale bedelini kendisine verilen süre içerisinde yatırmaması halinde ihaleden vazgeçmiş 

sayılacak, ancak bu durumda yatırmış olduğu teminat irat kaydedilerek araç ikinci sırada pey süren 

istekliye teklif edilecek, onun da kabul etmemesi halinde yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Bu durum 

istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir. 

8-İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR 

BEDELLERİ 

a) İhale bedeline KDV hariç olup, Araç ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. 

alıcısına aittir. İhale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen 

alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir.  

b) Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir 

tarihi itibari ile ihale makamına aittir. 

c) Ajansımızın KDV mükellefiyeti bulunmadığından fatura kesilmeyecektir. 
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9- ARACIN TESLİMİ 

İhale konusu araç,  araca ait devir ve Trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve alıcı adına düzenlenen 

ruhsat fotokopisi alındıktan sonra aynı gün ihale makamı tarafından bir teslim tutanağı ile alıcıya 

teslim edilecektir. 

10- DİĞER ŞARTLAR 

a) Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen 

kabul etmiş olup, ihale sonrasında teslimden sonra aracın kendisine teklif edildiği şekilde teslim 

edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. 

b) İhale sırasında aracın kilometresi ihale makamı tarafından ihale tutanağına şerh edilecek ve ihale 

tarihinden, teslim tarihine kadar olan dönemde ihale makamı tarafından araç kullanılmayacaktır. 

c) İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar ihale makamına ait 

olacaktır. İhale tarihi ile teslim tarihi arasında araçta bir hasar meydana gelmesi halinde ihale alıcısı, 

ihaleden vazgeçme hakkına haiz olacak, bu durumda ihale makamı alıcıya tüm teminatlarını iade 

edecek, ancak, başka bir nam adı altında bir ödeme yapmayacak ve ihale alıcısı da, ihale makamından 

herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır. 

11- SON HÜKÜMLER 

a) Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili kanunların ilgili hükümleri tamamlayıcı hüküm 

olarak kabul edilecektir. 

b) İhale makamı, Kamu İhale mevzuatına tabi olmayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu kıyasen 

uygulamakta ve satışı yapıp yapmamakta veya aracı dilediği yöntemle satmak konusunda serbesttir.  

c) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kastamonu mahkemeleri 

yetkilidir.   10/02/2020 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                               KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 

                                                                      Dr. Serkan GENÇ 

                                                                     Genel Sekreter 

 

 

 

                    

İSTEKLİNİN 

T.C. Kimlik No   :  



                               
 

 

Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No: 9 37150 Kastamonu 
Tel.  : 0 (366) 212 58 52 
Faks  : 0 (366) 212 58 55 
E-posta : bilgi@kuzka.gov.tr   |   TC_KUZKA  

 

 

 

 

 

www.kuzka.gov.tr 

 

5 

Adı  ve Soyadı     : 

Tebligat Adresi   :                                            

Tarihi                  :                                            

İmzası                  : 

 


