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ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 

 

1. AJANS’A İLİŞKİN BİLGİLER 

İş sahibi Ajansın; 

a)Adı                            : T. C. Dicle Kalkınma Ajansı  (DİKA)  

b)Adresi                       : Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu / MARDİN 

c)Telefon numarası      : (0482) 212 11 07 

d)Faks numarası           : (0482) 213 14 95 

e)Vergi Numarası        : Mardin 8590537998  

f)İlgili Birim                : Kurumsal Koordinasyon Birimi 

g) E-posta Adresi         : info@dika.org.tr 

2. İŞİN KONUSU 

İşin konusu, Ajansımız mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, 

muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan aracın belirtilen yer, gün ve 

saatte 2886 sayılı Kanun kıyasen uygulanmak suretiyle açık ihale usulü ve açık artırma 

yöntemiyle satılmasıdır.  

 

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

15/06/2022 Çarşamba günü saat 14:00’te Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu- 

MARDİN adresinde bulunan  Ajans hizmet binası zemin kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

3. SATILACAK ARACIN ÖZELLİKLERİ 

 

Markası  : AUDİ (full paket) 

Model Yılı : 2010  

Taşıt Cinsi : Otomobil (Sedan) 

Silindir Hacmi : 1968 

Motor Gücü : 125 kw 

Tipi : A6 2.0 TDI 

Motor No : EGM2100MOT000274 

Şase No : WAUZZZ4F4AN003081 

Rengi : Siyak (Parlak) 

Yakıt Cinsi : Dizel 

Vites : Tam Otomatik 

KM’si : 392.511 

Plakası : 47 DK 757 

Muhammen Bedeli :  300.000,00 TL 

Geçici Teminatı : İstenmeyecektir. 

4. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 

4.1 Aracın Satışı, kapalı zarf usulü ile istenilen belgeler alınacak ve belgelerin kontrol 

edilmesine müteakip açık artırma yapılmak suretiyle yapılacaktır. 
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4.2 Posta, kargo ve benzeri şekilde gönderilen ihaleye katılım belgelerinin ihale tarihinden 

sonra Ajans’a ulaşması halinde bunlar dikkate alınmayacaktır.  

4.3 Türkiye genelinden ihaleye katılım sağlanabilecektir.  

 

4.4 İhaleye katılmak isteyenler aşağıda belirtilen belgeleri kapalı zarf içerisinde idareye 

sunacaklardır.  

 

a) İhale katılıma ilişkin fiyat teklif mektubu/dilekçesi  

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  

c) Yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname, 

d) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname ve Noterden 

onaylı imza sirküleri,  

e) Tüzel Kişilerin ayrıca şirketi temsil ve yönetmeye yetkililerinin noterden tasdikli 

imza sirküleri ve yetki belgeleri, Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil 

Gazetesi ve tüzel kişiliğin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2022 yılı içerisinde 

alınmış oda kayıt belgesi. 

 

4.5 Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar 

Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. 

5. SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ 

5.1 İhaleye iştirak etmek isteyenler, Satış Şartnamesini ihale tarih ve saatine kadar “Dicle 

Kalkınma Ajansı Satınalma Birimi, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 47200 

Artuklu/MARDİN” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Ayrıca Şartname 

ve ekleri Ajansımız www.dika.gov.tr  internet sitesinden de yayımlanacaktır.  

 

5.2 İhaleye iştirak etmek isteyenler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri 

için bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.  

 

5.3 Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, tüm çalışanları ve bunların eşleri ve 

ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve ortakları ihaleye 

katılamazlar. İhaleye katıldıkları tespit edildiğinde ihale dışı bırakılacaklardır. İhale 

kararı onaylandıktan sonra ihaleyi aldıklarının fark edilmesi halinde ise ihale iptal 

edilecek ve sebep oldukları masraflar kendilerinden tahsil edilecektir.  

6. TEMİNATLAR VE TEMİNATLARIN YATIRILMASI 

6.1 İhaleye katılımı kolaylaştırmak ve rekabeti artırmak için geçici teminat ödenmesi 

zorunlu olarak istenmeyecektir. Bununla birlikte isteklilerin muhammen bedelin en az 

% 3’ü tutarındaki (9.000 TL) geçici teminat miktarını ihale gününe kadar Dicle 

Kalkınma Ajansı’nın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mardin Şubesinde bulunan 

TR38 0001 5001 5800 7293 5845 55 iban numaralı hesabına yatırmaları mümkündür.  

http://www.dika.gov.tr/
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7. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ 

7.1 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 imza sirküsünü 

ekleyerek bir zarfa koyup, zarfın ağzını yapıştırıp, zarf üzerine ad soyad ve ihalenin 

adını yazıp altına da “TEKLİFTİR” yazdıktan sonra en geç ihale tarih ve saatine kadar 

“Dicle Kalkınma Ajansı Satınalma Birimi, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 

47200 Artuklu/MARDİN” adresine imza karşılığında teslim edecektir.  

 

7.2 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. 

 

7.3 Tekliflerde; yazılı teklif, nüfus cüzdan sureti, 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.  

8. ARACIN GÖRÜLMESİ 

İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren açık artırma ihale tarihine kadar mesai saatleri 

içinde Dicle Kalkınma Ajansı otoparkında, ihale makamının yetkili personeli nezaretinde 

görülebilecektir.  

9. İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ  

9.1.Genel Sekreter tarafından belirlenen komisyonca, tüm istekliler huzurunda teklif 

zarfları açılır, teklifler üzerinde usulü inceleme yapılır, geçersiz olan teklifler ihale 

dışında bırakılarak geçerli tüm teklifler tutanağa yazılır. Tekliflerin tutağa 

yazılmasından sonra en yüksek satın alım teklifi tespit edilerek, bu teklif üzerinden 

katılan tüm istekliler arasında sözlü olarak açık arttırma yapılır. İhale sırasında verilen 

yeni teklifler de kayda alınacaktır. Verilen en yüksek teklif üç kez tekrarlandıktan sonra 

başka teklif veren olmadığı takdirde en yüksek teklifi verene ihale yapılacaktır. İhale 

tutanağı komisyon ve en yüksek teklifi veren üç istekli tarafından imza altına 

alınacaktır. 

 

9.2 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.  

10. İHALENİN KESİNLEŞMESİ  

10.1  İhale, komisyon kararının Genel Sekreter tarafından onaylamasını müteakip 

kesinleşmiş sayılacaktır.  

10.2  İhale Komisyonu ihaleyi iptal etme yetkisine sahip olup, bu durum istekliler tarafından 

peşinen kabul edilmiştir.  
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11. İHALE BEDELLERİNİN YATIRILMASI 

11.1 İstekli, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın kendisine 

bildirmesinden itibaren 10 (on) gün içinde, ihale bedelini Dicle Kalkınma Ajansı’nın 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mardin Şubesinde bulunan TR38 0001 5001 5800 

7293 5845 55 iban numaralı hesabına yatıracaktır. Araç satışından doğan damga 

vergisi ve diğer harç veya resim bedellerinin tescil ve devir işlemlerinden önce alıcı 

tarafından ilgili kurumlara yatırıldığı Ajansımız tarafından sorgulanacaktır.  

 

11.2 İsteklinin ihale bedelini, satışa ilişkin vergi, resim ve harçları en geç ihale tarihini takip 

eden 10 gün içinde yatırmaması, aracın devir ve tescil işlemlerini yapmaması halinde 

istekli ihaleden vazgeçmiş sayılacaktır. Bu durumda sebep olduğu masraflar 

kendisinden tahsil edilecektir. Araç, ikinci sırada pey süren istekliye teklif edilecek 

onun da kabul etmemesi halinde yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Bu durum istekliler 

tarafından peşinen kabul edilmiştir. 

12. İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR 

BEDELLERİ  

12.1 İhale bedeli KDV dahil olup, ihale bedelinden kaynaklanan damga vergisi ile devir ve 

tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir. 

12.2 Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik 

cezaları devir tarihine kadar ihale makamına aittir. 

12.3 Satış için Ajansımızca ayrıca fatura düzenlenmeyecektir.  

13. 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.  

14. DİĞER ŞARTLAR 

14.1 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. 

14.2 İhale sırasında aracın kilometresi ihale makamı tarafından ihale tutanağına şerh 

edilecek ve ihale tarihinden, teslim tarihine kadar olan dönemde ihale makamı 

tarafından araç kullanılmayacaktır. 

14.3 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 varsa tüm teminatlarını iade edecek, ancak, başka bir nam adı altında 

bir ödeme yapmayacak ve ihale alıcısı da, ihale makamından herhangi bir hak veya 

alacak talebinde bulunmayacaktır.  

15. SON HÜKÜMLER  

15.1 Aşağıda sayılan özellikleri taşıyan istekliler doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri 

veya başkaları adına hiçbir şekilde bu şartname için teklif veremezler. 
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a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, şirket 

ve/veya yetkililerinden herhangi biri ile ilgili olarak herhangi bir terör örgütüne 

mensubiyet irtibat, iltisak bulunduğu yönünde bilgisi olanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) İhale yetkilisi ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, ihale konusu işle ilgili her 

türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli 

olanlar ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 

kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri; bu kişilerin ortaklığı bulunduğu 

şirketler,  

d) Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler, meslekten men 

edilenler 

15.2 Yasaklara rağmen teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle 

bunlardan biri ile sözleşme yapılması durumunda, sözleşme hangi aşamada olursa olsun iptal 

edilecektir. 

15.3 Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili kanunların hükümleri tamamlayıcı 

hüküm olarak kabul edilecektir. 

15.4 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.  

15.5 Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Mardin 

mahkemeleri ve icara daireleri yetkilidir.  …  /…  /2022 

 

16. ÖZEL KOŞULLAR 
Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki 

adresime yapılabilir. 

 

İSTEKLİNİN 

 

T.C. Kimlik No : 

 

Adı ve Soyadı : 

 

Tarihi : 

 

İmzası : 

 

Tebligat Adresi : 

 

 


