
ZEYİLNAME 

 Ajansımız tarafından 12 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan “Araç Satış Açık İhale” 

ilanında yayınlanan teknik şartnamede aşağıda belirtilen maddelerde değişiklik yapılması 

gerektiğine karar verilmiştir. 

Eski Hali: 

İhalenin Yeri, Günü ve Saati : İhale, Ajansımızca belirlenen ihale komisyonu tarafından 

05/03/2020 Pazartesi günü saat 14:00’ de Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 Merkez 

Kastamonu adresinde bulunan Ajansımız Toplantı Salonunda yapılacaktır . 

 

Yeni Hali: 

“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 .” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Eski Hali: 

1.3.1. Gerçek Kişilerin; 

d bendinde bulunan “Noter onaylı imza sirküsü,” 

Yeni Hali: 

d bendinde bulunan “Noter onaylı imza beyannamesi,” olarak değiştirilmiştir. 

Eski Hali: 

2- SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ; 

c) Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, tüm çalışanları ve birinci derece 

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. 

Yeni Hali: 

“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.” Olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Eski Hali: 

4-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ; 

a) Teklif sahipleri; teklif mektuplarında satın almayı düşündükleri aracı ve teklif ettikleri 

bedeli rakam ve yazı ile (yazı ile yazılmayan teklifler geçersiz sayılacaktır) yazıp teklif altına 

resmi tebligat adreslerini ve telefonlarını yazarak imzalayacaklardır. Tekliflerine nüfus 

cüzdan sureti/fotokopisi ile her sayfası imzalanmış şartname ve teminatın yatırıldığına dair 

makbuz veya belgeyi, imza sirküsünü ekleyerek bir zarfa koyup, zarfın ağzını yapıştırıp, zarf 

üzerine ad soyad ve ihalenin adını yazıp altına da “TEKLİFTİR” yazdıktan sonra en geç 

05/03/2020 günü saat 14:00’a kadar “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satınalma Birimi 

Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 37150 Merkez/KASTAMONU” adresine imza karşılığında 

teslim edecektir. 



b) Tüzel kişilik adına verilecek tekliflerde; teklif zarfı içerisine noterden tasdikli imza 

sirküleri, vekaleten girilecek ihalelerde ihaleye katılma yetkisini içeren ve noterden tasdikli 

vekaletnamenin eklenmesi zorunludur. 

c) Tekliflerde; yazılı teklif, nüfus cüzdan sureti, teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 

belge, imza sirküsü ile imzalı şartname bulunmayan teklifler ile tüzel kişilik adına veya 

vekaleten verilen tekliflerde bu belgelere ilave olarak noterden tasdikli imza sirküsü ile 

ihaleye girme yetkisini taşıyan ve noterden tasdikli vekaletnamelerin bulunmadığı teklifler 

dikkate alınmayacaktır. 

 

Bu madde kaldırılmıştır. 

 

Eski Hali: 

5- İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ 

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

komisyonca, tüm istekliler huzurunda teklif zarfları açıldıktan ve teklifler üzerinde usulü 

inceleme yapıldıktan ve geçersiz olan teklifler ihale dışında bırakıldıktan ve bu durumu zapta 

geçtikten sonra, geçerli tüm teklifler zapta geçecek ve en yüksek üç isteklinin teklifi tespit 

edilerek, üç istekli arasında yeniden sözlü olarak açık arttırma yapılacaktır. Bu sırada verilen 

yeni 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. 

Yeni Hali: 

“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 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.” Olarak değiştirilmiştir. 

 

Eski Hali; 

9-İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR 

BEDELLERİ  

a) İhale bedeli KDV dahil olup, ihale 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. 

Yeni Hali: 

“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.” Olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Teknik şartnamenin değişiklik yapılmış son hali eklenmiştir. 


