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 T.C. 

      TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

        Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

 

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 

 

Madde.1- İl Müdürlüğü’ne İlişkin Bilgiler  

İş sahibinin;  
a) Adı: Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

b) Adresi: Ayrancı Mah. Uçarlı Caddesi No:29 Ayrancı/Çankaya/ANKARA  

c) Telefon numarası : (0312) 430 10 31/2089-2090  

d) Faks numarası : (0312) 517 12 61  

e) Vergi Numarası: Maltepe/  481 006 03 73  

f) İlgili Birim: İdari İşler İhale ve Satınalma Servisi  

g) E-posta Adresi : mustafa.zerepcan@iskur.gov.tr – cafer.mazioglu@iskur.gov.tr   

Madde.2- İşin Konusu  
2.1- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve İl Müdürlüğümüz emrinde kullanılan, 

aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli (%1 KDV Hariç) ve iştirak için aranan 

teminat miktarı yazılı olan ekonomik ömrünü tamamlamış 3 adet aracın belirtilen yer, gün ve saatte 2886 

sayılı Kanununun 37.ve müteakip maddeleri gereğince kapalı teklif (zarf) usulü ile satışı yapılmak üzere 

ihaleye çıkarılmıştır. 

 

2.2- İhalenin Yeri, Günü ve Saati: İhale İl Müdürlüğümüzce belirlenen ihale komisyonu tarafından 

21.06.2022 Salı günü saat 10:30’da Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ayrancı Mah.Uçarlı 

Caddesi No:29 Ayrancı/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan 4.Kat İl Müdürlüğü yemekhanesinde 

yapılacaktır. 

2.3-İhalenin Adı: Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ait 3 Adet Araç Satılıktır. 

2.4-İhale Usulü:2886 Sayılı DİK. Kapalı Teklif Usulü 

2.5-İhale Türü: Satış 

2.6-İhale ve Teklif Açma Tarihi/Gün/Saati:21.06.2022 Salı Günü, Saat:10:30 

Madde.3- Satılacak 3 Adet Aracın Özellikleri, Muhammen Bedeli(KDV Hariç) ve Geçici Teminatı  

 
Plakası  :  06 YDZ 86 06 YDZ 89 06 AB 242 

Markası  :  Renault (Oyak) Renault (Oyak) Tofaş-Fiat 

Model Yılı  :  1997  1997  1998 

Trafik Tescil Tarihi : 31.10.1996 31.11.2008 09.06.1998 

Taşıt Cinsi  :  Otomobil   Otomobil   Otomobil  

Silindir Hacmi  :  1597 1597 1598 

Motor Gücü  :  58.8.Kw 58.8.Kw 96Kw 

Tipi  :  19 Europa 1.6 RT 19 Europa 1.6 RT Doğan 

Motor No  :  C2L794R513617  C2L794R513768 6532410 

Şase No  :  VF1L53S05TR422172 VF1L53S05TR422277 NM4131B0001208084 

Rengi  :  GRİ (Füme)  GRİ (Füme) GRİ (Kum) 

Yakıt Cinsi  :  Benzin  Benzin Benzin 

Vites  :  Manuel  Manuel Manuel 

KM’si  :  203660  204745 99.999+00746 

Muhammen Bedeli  :  47.822,00 TL 47.846,00 TL 41.981,00 TL 

Geçici Teminatı  :  1.435,00 TL 1.436,00 TL 1.260,00 TL 
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Madde.4- İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler 

4.1- Araçların Satışı için istenilen belgeler alınacak ve belgelerin kontrol edilmesini müteakip ihale kapalı 

teklif (zarf) usulü ile satışı yapılacaktır. 

4.2- İadeli taahhütlü olarak Posta, kargo ve benzeri şekilde gönderilen İhaleye Katılım belgeleri ve 

tekliflerin İhale tarih ve saatine kadar İdaremize ulaşması şarttır. Posta, kargo ve benzeri şekildeki 

gecikmelerle yapılan başvurular İhale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecek ve teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4.3-İhaleye katılmak isteyen istekliler (gerçek/tüzel)  aşağıda belirtilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 

idareye sunacaklardır.  

A) İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE; 

4.A.1) İhale katılıma ilişkin fiyat teklif mektubu/formu (ÖRNEK- EK:1 ) 

4.A.2) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya banka dekontu  

4.A.3)  Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti,  

4.A.4) İkametgâh İl mühaberi ( e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge ve/veya Nüfus Müdürlüğünden 

onaylı belge),  

4.A.5) Türkiye’de tebligat için adres (e-devlet üzerinden alınan barkodlu   belge ve/veya Nüfus 

Müdürlüğünden onaylı belge  ve iletişim bilgileri beyanı (imzalı ve yazılı olarak)  

4.A.6) Son 3 (üç) aya ilişkin adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkodlu  belge ), 

4.A.7) Başkası adına vekil olarak katılanların noterden onaylı vekaletname örneği ve noterden onaylı imza 

beyan örneğini,  

4.A.8) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİLİK İSE; 

4.B.1) İhale katılıma ilişkin fiyat teklif mektubu/formu (ÖRNEK- EK:1 ) 

4.B.2) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya banka dekontu  

4.B.3) Şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna 

dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,  

4.B.4) Şirkete ait Ticaret ve Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son altı ay 

içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, 

4.B.5) Şirket ortaklarının Türkiye’de tebligat için adres (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge ve/veya 

Nüfus Müdürlüğünden onaylı belge ve iletişim bilgileri beyanı (imzalı ve yazılı olarak)  

4.B.6)  İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

 

4.4- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere (gerçek/tüzel) aittir. İstekli, 

teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idaremizden talep edemez. 

 

Madde.5- Satış Şartnamesinin Temini  

5.1- İhaleye iştirak etmek isteyenler; Satış Şartnamesini ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çalışma ve 

İş Kurumu İl Müdürlüğü Ayrancı Mah.Uçarlı Caddesi No:29 Ayrancı/Çankaya/ANKARA adresinden 

ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Ayrıca Şartname Kurumumuzun www.iskur.gov.tr  internet sitesinde 

yer alan https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/ihaleler linkinde yayımlanacaktır.  

5.2- İhaleye iştirak etmek isteyenler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri için bağlayıcı 

olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.  

5.3- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 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 bırakılacak ve geçici teminatları irat kaydedilecektir. İhale kararı 

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

irat kaydedilecektir.  
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Madde.6- İhale Ve Teminat Bedellerinin Yatırılması 

6.1- İhaleye iştirak etmek isteyenler araç için belirlenen muhammen bedelin en az % 3 tutarındaki geçici 

teminat miktarını ihale gününe kadar İl Müdürlüğümüzün T.C. Halk Bankası Mithatpaşa Şubesinde 

bulunan TR25 0001 2009 3960 0079 0000 06 IBAN numaralı hesabına geçici teminat bedelini 

yatıracaklardır. 

6.2- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya belgelerin en geç 21.06.2022 Salı günü 10:30’daki ihale 

saatine kadar teklif mektupları içinde şartnamenin alındığı adrese teslim edilmesi gerekmektedir.  

6.3- İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, 21.06.2022 Salı günü 10:30’daki  

ihale bitiminden itibaren 5 işgünü içinde İl Müdürlüğümüz İdari İşler İhale ve Satınaalma Servisimize 

teslim edilen dilekçeye istinaden kendisine (gerçek/Tüzel kişi) iade edilecek, ihale kendisinde kalan 

isteklinin teminatı (banka teminat mektubu hariç))  iade edilmeyerek araç satış bedelinden mahsup 

edilecektir.  

6.4- İhaleye iştirak edeceklerin, teminat için banka teminat mektubu sunması halinde banka teminatlarının 

2886 S.K. 27’inci maddesi gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi 

gerekmektedir.  

Madde.7- Tekliflerin Hazırlanması Ve Verilmesi 

7.1- Teklif sahipleri; teklif mektuplarında/formlarında satın almayı düşündükleri aracı ve teklif 

ettikleri bedeli (KDV Hariç) rakam ve yazı ile (yazı ile yazılmayan teklifler geçersiz sayılacaktır) yazıp 

teklif altına resmi tebligat adreslerini ve telefonlarını yazarak imzalayacaklardır. Tekliflerine 

Şartnamenin  “ İhaleye Katılma Şartları başlıklı 4.maddesinde” yazılı belgeleri 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  “ Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ayrancı 

Mah.Uçarlı Caddesi No:29 Ayrancı/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan 3.Kat İdari İşler İhale ve 

Satınalma Servisi Şube Müdürlüğü ” adresine imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. 

7.1.1- İadeli taahhütlü olarak Posta, kargo ve benzeri şekilde gönderilen İhaleye Katılım belgeleri ve 

tekliflerin İhale tarih ve saatine kadar İdaremize ulaşması şarttır. Posta, kargo ve benzeri şekildeki 

gecikmelerle yapılan başvurular İhale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecek ve teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

7.2- İstekli Gerçek ve tüzel kişilikler; Tekliflerde; rakam ve yazılı teklif ile birlikte İhale katılıma ilişkin 

belgeleri sunmak zorundadırlar. Eksik belgelerin bulunduğu isteklilerin teklifleri değerlendirmeye ve 

dikkate alınmayacaktır. (Bkz: Madde-4) 

Madde.8- Araçların Görülmesi  
8.1-İhale konusu araçlar ilan tarihinden ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Ankara Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlüğü Ayrancı Mah.Uçarlı Caddesi No:29 Ayrancı/Çankaya/ANKARA oto parkında, ihale 

makamının yetkili personeli nezaretinde görülebilecektir. 

Madde.9- İhalenin Yapılma Şekli 
9.1- Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İl Müdürlük Makamı tarafından belirlenen komisyonca, 

ihale tüm istekliler huzurunda teklif zarfları açılır, teklifler üzerinde usulü inceleme yapılır, geçersiz olan 

teklifler ihale dışında bırakılarak geçerli tüm teklifler tutanağa yazılır. 

9.2-Tekliflerin tutanağa yazılmasından sonra satışı yapılan araç/araçlar için en yüksek teklifi veren 

isteklinin üzerine ihale bırakılacaktır. 

9.3- Araç için muhammen bedel veya muhammen bedel üzerinde teklif veren isteklinin tek olması halinde, 

ihale tek teklif sahibine yapılacaktır.  

9.4- Satışa konu aracın muhammen bedeli altında verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Madde.10- İhalenin Kesinleşmesi 

10.1- İhale, komisyon kararının Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İl Müdürlük Makamı 

tarafından onaylamasını müteakip kesinleşmiş sayılacaktır.  

10.2- İhale Komisyonu Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İl Müdürlük Makamının Onayı ile 

ihaleyi iptal etme yetkisine sahip olup, bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir. 
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Madde.11- İhale Bedellerinin Yatırılması 
11.1- İstekli, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın kendisine bildirmesinden 

itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içinde, ihalede teklif ettiği aracın satış bedelinin tamamını peşin (mahsup 

edilen geçici nakdi teminat bedeli hariç)  olarak, İl Müdürlüğümüzün T.C. Halk Bankası Mithatpaşa 

Şubesinde bulunan TR25 0001 2009 3960 0079 0000 06 IBAN numaralı hesabına yatıracaktır.  Araç 

satışından doğan her türlü , %1 KDV, damga vergisi ve diğer vergi, resim, harçlar ve karar pulu vb. 

bedellerinin tescil ve devir işlemlerinden önce alıcı tarafından ilgili kurumlara ödenecektir. 

11.2- İsteklinin ihale bedelini, satış işlemlerinden doğan her türlü , %1 KDV, damga vergisi ve diğer vergi, 

resim, harçlar ve karar pulu vb. bedellerin İdarece kararın yazılı olarak yaptığı tebliğ tarihini takip eden en 

geç 15 (onbeş) gün içinde yatırmaması, aracın devir ve tescil işlemlerini yapmaması halinde, ayrıca protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın istekli ihaleden vazgeçmiş sayılacak ancak bu durumda 

yatırmış olduğu teminat irat kaydedilecektir. 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 İle Devir Bedelleri 
12.1- İhale bedeli %1 KDV hariç olup, ihale satış bedelinden kaynaklanan %1 KDV, damga vergisi ve 

diğer resim, harçlar ve karar pulu ile devir ve tescil masrafları vb. bedeli 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 

tarihi itibari ile ihale makamına aittir.  

12.3- Kurumuzun KDV mükellefiyeti bulunmadığından fatura kesilmeyecektir. 

12.4-Mal alımından doğacak %1 KDV alıcıya aittir.  

Madde.13- Araçların Teslimi 
İhale konusu araç, araca ait devir ve trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve alıcı adına düzenlenen ruhsat 

fotokopisi alındıktan sonra aynı gün ihale makamının görevlendirdiği İhale Komisyonu tarafından bir 

teslim tutanağı ile alıcıya teslim edilecektir. 

Madde.14- Diğer 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 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.  

Madde.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.  

15.1.1- 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,  

15.1.2-  İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,  

15.1.3-  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,  

15.1.4-  Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler, meslekten men edilenler, 
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15.1.5-  Hile, desise, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırma veya buna teşebbüs etmek,  

15.1.6-Yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek, istekliler 

arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak 

biçimde görüşme tartışma yapmak, 

15.1.7- İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, 

taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak 

veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,             

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 ilgili 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 ANKARA mahkemeleri ve icra 

daireleri yetkilidir.  

Madde.16- Özel Koşullar 
Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime 

yapılabilir. 

 

İSTEKLİNİN:  

 

Adı/Soyadı/Unvanı :  

T.C. Kimlik No  :   

Vergi No :   

Tebligat Adresi  :  

Tarihi   :   

İmzası  :   

 

Madde.17-Şartname  

17.1- İş bu şartname 17 (Onyedi) madde 5 (Beş) sayfadan ibarettir. 

 

EK:1- Örnek Teklif Mektubu/Formu 
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      EK:1 

KAPALI ZARF USULÜ TEKLİF MEKTUBU/ FORMU 

 

Tarih: 21/06/2022 

İhale Tarih/Gün /Saat: 21/06/2022 Salı Günü Saat: 10:30 

İhale Adı: Ankara Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ait 3 adet araç satılıktır. 

 

 

Aracın Plaka No’su  :………………………………………… 

Aracın Markası Ve Modeli :…………………………………………….   

Aracın Muammen Bedeli (KDV Hariç):……………………………………. 

Verilen Teklif Tutarı (Rakam/Yazı İle)/KDV Hariç:…………....................... 

(…….………..…..….…..…..) 

 

Yukarıda Marka ve Modeli belirtilen aracı, verdiğim teklif tutarı mukabilinde satın almak istiyorum.  

Gereğini arz ederim. 

 

Teklifi Verenin 

Adı/Soyadı(Unvanı) :………………………………………………………… 

TCKN/VD/VNO :………………………………………………………… 

Adresi   :………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Telefon No’su :………………………. 

 

 

KAŞE/İMZA  :   

 


