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İZMİR KALKINMA AJANSI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 

Kapsam 

Bu şartname; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) mülkiyetinde bulunan 1 adet aracın markası, 
modeli, cinsi, plaka numarası, muhammen bedeli ile ilgili bilgilerle birlikte ihalenin 
şartlarını kapsar. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 1. İş Sahibi Kuruma İlişkin Bilgiler 

1.01 Kurumun; 

a) Adı: İzmir Kalkınma Ajansı 
b) Adresi: Şehit Fethi Bey Caddesi Birlik Plaza No:49/1 Kat:3, Gümrük, 35210 

Konak/İzmir/TÜRKİYE  
c) Telefon numarası: +90 (232) 489 81 81 
ç) Faks numarası: +90 (232) 489 85 05 

Madde 2. İşe İlişkin Bilgiler 

2.01 Aracın; 

a) Cinsi: Otomobil (Sedan) 
b) Markası: Volkswagen 
c) Ticari Adı: Passat 2.0 TDI 
ç) Model Yılı: 2011 
d) Plakası: 35 KA 670 
e) Rengi: Gri (Refleks Gümüş-Metalik) 
f) Şanzıman Tipi: Otomatik DSG 
g) Yakıt Cinsi: Dizel 
ğ) Kilometresi: 227.400 (+/-100) 
h) Muhammen Bedeli: 119.770,88 TL 
ı) Geçici Teminat Bedeli: 3.593,13 TL 

2.02 İhalenin;  

a) Adı: Hizmet Aracı Satış İhalesi 
b) Türü: Mal Satışı  
c) Usulü: Açık Teklif (2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi kıyasen uygulanmak üzere) 
ç) Yapılacağı adres: İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Şehit Fethi Bey Caddesi 

No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük İZMİR 
d) Tarih ve saati: 03.11.2020 Saat: 14.00 (TRT ulusal saat ayarı esas alınır) 

  

İdare : İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 

İstekli : Hizmet Aracı Satış İhalesi’ne teklif sunan kişi/firma/kurum/kuruluş 

Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya istekliler 
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Madde 3. Satış Şartları ve Usulü 

3.01 Kapalı zarf usulü ile istenilen belgeler alınacak ve belgelerin kontrol edilmesine 
müteakip ihale, açık artırma yoluyla yapılacaktır. 

3.02 Posta, telgraf ve faks yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3.03 Türkiye genelinden ihaleye katılım sağlanabilecektir. 

Madde 4. İhaleye Katılabilmek için Gerekli Belgeler  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde 
idareye sunmaları gerekir. 

4.01 Gerçek Kişiler; 

a) Geçici Teminat mektubu/dekontu veya makbuzu, 
b) İstekli Bilgi Formu (Ek:1) 
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
ç) İstekli adına vekil olarak katılanların, ihaleye katılma yetkisini içeren noter onaylı 

vekaletname ve noter onaylı imza sirküleri (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi 
kabul edilecektir.) 

4.02 Tüzel Kişiler; 

a) Geçici Teminat mektubu/dekontu veya makbuzu, 
b) İstekli Bilgi Formu (Ek:1) 
c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge. 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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. (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.) 

d) İhale oturumuna isteklinin resmi yetkilisi dışında katılım söz konusu ise ihaleye 
katılma yetkisini içeren noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirküleri. 
(Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.) 

Madde 5. Satış Şartnamesinin Temini 

5.01 İstekliler, şartname ve eklerini 03.11.2020 saat 14.00’e kadar İdarenin Şehit Fethi 
Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük İZMİR adresinden ve 
www.izka.org.tr internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

5.02 İstekliler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri için bağlayıcı 
olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 

Madde 6. İhaleye Katılamayacak Olanlar 

6.01 İdarenin;  

a) İta amirleri,  
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar,  
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c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci 
derece dahil) kan ve sıhri hısımları,  

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim 
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).  

6.02 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

6.03 İhaleye katılamayacak olanlarla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerde belirtilen 
durumlarda olduğu tespit edilen istekli 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. 

Madde 7. Teminatlar ve Teminatların Yatırılması 

7.01 İstekliler araç için belirlenen muhammen bedelin en az %3 tutarındaki geçici 
teminat miktarını en geç ihale saatine kadar İdare’nin T.C. Ziraat Bankası Efes 
Şubesi “TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71” IBAN hesabına yatırmaları veya 
bankalardan süresiz geçici teminat mektubu almaları gerekmektedir. 

7.02 Teminata ilişkin makbuz veya belgelerin en geç ihale saatine kadar teklif 
mektupları içinde İdarenin adresine teslim edilmesi gerekmektedir. 

7.03 İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, ihale 
bitiminden itibaren kendisine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin 
nakdi teminatı iade edilmeyerek araç satış bedelinden mahsup edilecektir. 

Madde 8. Aracın Görülmesi 

8.01 İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren ihale saatine kadar mesai saatleri 
içinde İzmir Kalkınma Ajansı otoparkında, İdarenin yetkili personeli nezaretinde 
görülebilecektir. 

Madde 9. İhalenin Yapılma Şekli 

9.01 İhale 03.11.2020 Salı günü saat 14:00‘de, ihale komisyonunca, tüm istekliler 
huzurunda zarflar açılarak inceleme yapıldıktan ve geçersiz olan zarflar ihale 
dışında bırakıldıktan sonra tüm zarflar zapta geçecek ve sözlü olarak açık artırma 
yapılacaktır. Bu sırada verilen teklifler yine zapta geçecek, 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. 

9.02 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. 

Madde 10. İhalenin Kesinleşmesi 

10.01 İhale, komisyon kararının Ajans tarafından onaylamasını müteakip kesinleşmiş 
sayılacaktır. 

10.02 İhale Komisyonu ihaleyi iptal etme yetkisine sahip olup, bu durum istekliler 
tarafından peşinen kabul edilmiştir. 
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Madde 11. İhale Bedelinin Yatırılması 

11.01 Müşteri, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın, 
kendisine bildirmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, ihale bedelini Ajansın 
T.C. Ziraat Bankası Efes Şubesi “TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71” IBAN numaralı 
hesabına yatıracaktır. Araç satışından doğan damga vergisi ve diğer harç veya 
resim bedellerinin tescil ve devir işlemlerinden önce Müşteri tarafından ilgili 
kurumlara yatırıldığı Ajansımız tarafından sorgulanacaktır. 

11.02 Müşterinin 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. 

Madde 12. İhaleden Kaynaklanan Vergi, Resim ve Harçlar ile Devir Bedelleri 

12.01 İhale bedeline KDV hariç olup, araç ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç 
vb. Müşterisine aittir. İhale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi ile devir ve 
tescil masrafları tamamen Müşteri tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara 
ödenecektir. 

12.02 Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa 
trafik cezaları devir tarihi itibari ile İdareye aittir. 

12.03 Ajansımızın KDV mükellefiyeti bulunmadığından fatura kesilmeyecektir. 

Madde 13. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları  

13.01 Müşteriden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine 
getirilmesine engel nitelikte olması, Müşterinin bu engeli ortadan kaldırmaya 
gücünün yetmemesi, mücbir sebep veya öngörülemeyen hallerin meydana 
geldiği tarihi izleyen üç (3) gün içinde Müşterinin İdareye yazılı olarak bildirimde 
bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla 
aşağıda belirtilen hallerde İdarece süre uzatımı verilebilir. 

a) Doğal afetler,  
b) Kanuni grev,  
c) Genel salgın hastalık,  
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı  
d) İdarece kabul edilebilecek nitelikte diğer öngörülemeyen haller. 

Madde 14. Aracın Teslimi 

14.01 İhale konusu araç, araca ait devir ve trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve 
Müşteri adına düzenlenen ruhsat fotokopisi alındıktan sonra aynı gün İdare 
tarafından bir teslim tutanağı ile İdarenin adresinde Müşteriye teslim edilecektir. 

Madde 15. Diğer Şartlar 

15.01 Müşteri, 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. 

15.02 İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar 
İdareye ait olacaktır. İhale tarihi ile teslim tarihi arasında araçta bir hasar 
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meydana gelmesi halinde Müşteri, ihaleden vazgeçme hakkına haiz olacak, bu 
durumda İdare Müşteriye tüm teminatlarını iade edecek, başka bir nam adı 
altında bir ödeme yapmayacak, Müşteri de, İdareden herhangi bir hak ve alacak 
talebinde bulunmayacaktır. 

Madde 16. Son Hükümler  

16.01 Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili kanunların ilgili hükümleri 
tamamlayıcı hüküm olarak kabul edilecektir. 

16.02 İdare, Kamu İhale mevzuatına tabi olmayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 
kıyasen uygulamakta ve satışı yapıp yapmamakta veya aracı dilediği yöntemle 
satma konusunda serbesttir. 

16.03 Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İzmir 
mahkemeleri yetkilidir. 



Ek:1 
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İSTEKLİ BİLGİ FORMU 

İsteklinin;   

Adı Soyadı/Firma 
Unvanı 

:   

T.C. Kimlik 
Numarası/Vergi 
Dairesi-Vergi No 

:   

İkamet Adresi :   

Telefon Numarası :   

E-posta Adresi :   

IBAN Bilgisi :   

 

 

 

 

Tarih 
İmza 


