
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI 

1. Uşak Üniversitesi mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, muhammen bedeli ve iştirak 
için aranan teminat miktarı yazılı olan araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince 
açık teklif usulü ile muhammen bedel üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarılmıştır. 

2. İhale İzmir Yolu Üzeri 8. km. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
toplantı salonunda yapılacaktır. (yeni Rektörlük binası 1. Kat, 112 numaralı salon) 

İstekliler şartnameyi mesai saati içerisinde Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığında veya www.usak.edu.tr alımlar/ihaleler sekmesinden görebilir. 

3. İstekliler şartnameyi 100,00 TL (YüzTürkLirası) bedeli Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi TR65 0001 
0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı U.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırarak 
temin edebilirler. 

4. Satışa çıkartılan aracın; ihale gün, saat, muhammen bedel gösterir tablo: 

Cinsi 
Marka / Model 

Tipi 
Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat 

İhale Tarih 
ve Saati 

Otomobil 
Audi / A6 

Binek 
90.000,00 TL 
(KDV Hariç) 

3.000,00 TL 
24.06.2021 

11.30 

5. İhaleye katılabilme şartları: Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılmaya engeli bulunmayan, ihale 
şartnamesinde yer alan şartlara haiz istekliler ihaleye katılabilir ve aşağıdaki belgeler aranır. 

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için), 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

b-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b-2) Tüzel kişi olması halinde, 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, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasından faaliyet belgesi veya benzeri 
mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekâletname veya ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi ile vekilin/yetkilinin noter tasdikli 
imza beyannamesi. 

ç) Geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası İsmetpaşa 
Şubesi TR65 0001 0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı U.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
hesabına yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.) 

d) İhale Şartnamesi satın alındığını gösterir belge ve ekleri (Şartname, Ek1, Ek2) 

e) Gerçek kişi veya vekilin; sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi.  

f) Gerçek kişi veya Tüzel kişinin tebligat için adres beyanı (Bir dilekçe şeklinde yazılacak olup, 
kullandığınız adres, telefon ile varsa faks ve elektronik posta adresi yazılacaktır.) 

g) Konsorsiyum veya ortak girişim halinde ihaleye katılım kabul edilmeyecektir. 

Sunulan belgelerin asıl olması veya suretlerinin Kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları 
zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale belgeleri arasında sunulmaması halinde istekli 
ihale dışı bırakılır. 

İhale ilanında ve ihale şartnamesinde belirtilen belgeler, bir zarfa konulup kapatıldıktan 
sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin 
hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. İhale, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacaktır. 

6. İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından aracın 
evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez. 

7. Posta ile yapılacak müracaatlar ihale tarih ve saatine kadar kabul edilir. 

Detaylı bilgi için:   R.TURGUT (276) 221 22 13 – 1640 / İ.AYDOĞMUŞ (276) 221 22 13 – 1650 

Uşak üniversitesi (İzmir Yolu 8. km Bir Eylül Kampusü UŞAK) imid@usak.edu.tr 
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İMZA 

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 
  

MADDE 1 – Satışa çıkarılan aracın; 
İli    : Uşak 

İlçesi    : Merkez 

Bulunduğu yer   : Uşak Üniversitesi, 1 Eylül Yerleşkesi 

Mülkiyeti   : Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 

Marka    : Audi A6 

Model    : 2007 

Motor no   : BRE121001 

Şase no    : WAUZZZ4F57N143696 

KM    : 384130 

 

MADDE 2 – Yukarıda özellikleri belirtilen araç, Uşak Üniversitesi Rektörlüğünce 24.06.2021 tarihinde saat 

11.30’da ihale edilecektir. 

 

Tanımlar : 

Alıcı  : Araç satış ihalesi uhdesinde kalan istekli 

İdare  : Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 

 

MADDE 3 – İhale İzmir yolu Üzeri 8.km. Uşak adresinde bulunan Bir Eylül Yerleşkesi İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı toplantı salonunda (yeni Rektörlük binası 1. Kat, 112 numaralı salon), 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye 

konulmuştur. 

 

MADDE 4 – Satılacak aracın tahmin edilen bedeli KDV Hariç 90.000,00 TL (DoksanBinTürkLirası) olup 

geçici teminat tutarı 3.000,00 TL TL’dir (ÜçBinTürkLirası) 

Aracın ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi, devir ve tescili ile ilgili Resmi Daire ve 

Kurumlarca yasalara uygun olarak talep olunacak her türlü sigorta, Vergi, Resim ve Harçlar alıcıya aittir ve ilgili 

kurumlara alıcı tarafından ödenecektir.  

 

MADDE 5 – İhaleye katılabilme şartları: Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılmaya engeli bulunmayan, 

ihale şartnamesinde yer alan şartlara haiz istekliler ihaleye katılabilir ve aşağıdaki belgeler aranır. 

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için), 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

b-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b-2) Tüzel kişi olması halinde, 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, ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış Ticaret ve Sanayi Odasından faaliyet belgesi veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış sicil kayıt belgesi, 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname 

veya ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi ile vekilin/yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi. 

ç) Geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi TR65 

0001 0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı U.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması ve 

makbuzların ihale zarfının içinde sunulması gerekmektedir.) 

d) İhale Şartnamesi satın alındığını gösterir belge ve ekleri (Şartname, Ek1, Ek2) 

e) Gerçek kişi ve vekilin; sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi. 

f) Gerçek kişi veya Tüzel kişinin tebligat için adres beyanı (Bir dilekçe şeklinde yazılacak olup, kullandığınız 

adres, telefon ile varsa faks ve elektronik posta adresi yazılacaktır.) 

g) Konsorsiyum veya ortak girişim halinde ihaleye katılım kabul edilmeyecektir. 
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İMZA 

Sunulan belgelerin asıl olması veya suretlerinin İdaremizden ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur. 

İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale belgeleri arasında sunulmaması halinde istekli ihale dışı bırakılır ve 

ihale salonundan çıkarılır. 

İhale ilanında ve ihale şartnamesinde belirtilen belgeler, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

kapsamında yapılacaktır. 

 

MADDE 6 –  İhale konusu araç, ilan tarihinden itibaren tekliflerin alınacağı son güne kadar, mesai saatleri 

içinde yetkili personelin nezaretinde görülebilir. Araç halihazır durumu ile satışa sunulduğundan alıcının aracı 

bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edilir. Alıcı, bu konuda yapacağı tüm masrafları kendisi karşılamak 

zorundadır. 

Alıcının ihale şartnamesi bedelinin ödendiğine dair makbuzu ibraz etmek kaydıyla, aracı yerinde görmesi 

ve ilgili kişilerden detaylı bilgi alması esastır. İnternette ve gazetede yayınlanmış olan bilgiler genel bilgi 

niteliğinde olup, bilgi eksiklikleri/yanlışlıkları gibi sebeplerden dolayı Uşak Üniversitesi’nden hak talep 

edemeyecektir. 

 

MADDE 7 – Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını 

peşinen kabul etmiş olup; aracın tesliminden sonra, aracın kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri 

sürerek hak iddiasında bulunamaz. Alıcının; araç için ekspertiz raporu, tramer kaydı talep etmesi halinde oluşacak 

masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır. 

 

MADDE 8 – Alıcı, ihale dosyasına bütün sayfaları imzalanmış şartname ile eklerini (ek 1 - Durum Bilgisi 

Gösterir Tablo ve ek 2 - Araç Görme Belgesi) koymak zorundadır. 

 

MADDE 9 – Muhammen bedelin altında veya muhammen bedelle aynı olan teklifler değerlendirme dışı 

tutulacaktır. Muhammen bedeli geçmeyen araç satılmaz. 

İhaleye tek bir isteklinin katılması ya da katılan isteklilerin hiç birisinin en yüksek teklifin üzerine 

çıkmaması ya da ihalede istenen rekabetin sağlanamadığı kanaatinin olması durumunda İhale Komisyonu en 

yüksek teklifi veren istekliden teklifini artırmasını isteyebilir. 

 

MADDE 10 – İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

 

MADDE 11 – İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren on 

beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Onaylanan 

İhale Kararı onaylandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde istekliye tebliğ edilir. 

Yüklenici İhale Kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihale kararında belirtilen tutarı peşin olarak 

şartnamenin 5/ç maddesinde belirtilen banka hesabına yatıracak ve tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 

aracı; araca ait devir işlemleri ile aracın alıcı adına trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve alıcı adına düzenlenen 

ruhsat fotokopisi alındıktan sonra ihale makamı tarafından bir teslim tutanağı ile bulunduğu yerden (ihaleden önce 

aracın görüldüğü yer) teslim alacaktır. 

Bu sürenin aşılması halinde, alıcı günlük 100,00 TL/ gün (KDV hariç) otopark ücreti ödemeyi kabul eder. 

60 takvim günü içerisinde teslim alınmayan araç kolluk kuvvetlerine bildirilir. Üniversite isterse aracı Üniversite 

birimlerinin dışına çıkartabilir. Bu durumda araç alıcıya teslim edilmiş sayılır. Sonrasında araçta meydana 

gelebilecek her olumsuzluklardan Üniversite sorumlu tutulamayacak olup, kolluk kuvvetlerince araca uygulanacak 

otopark, çekici ücreti, yasal cezalar vb. oluşabilecek tüm masraflar ve yasal sorumluluklar alıcıya aittir. 

 

MADDE 12 – Aracın alımını üstlenen alıcının bu şartnamede belirtilen süreler içerisinde araç bedelini 

yatırmaması veya tescil için müracaat etmemesi durumunda satış iptal edilerek ihaleye iştirak edebilmek için 

yatırılmış olan geçici teminat bedeli hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın gelir kaydedilecektir. 

 

MADDE 13 – Üniversitemiz Kurumlar vergisine tabi olmadığından satış sonrası istekliye fatura 

kesilmeyecektir. 

 

MADDE 14 – Araç, TESLİM TUTANAĞI imzalanarak teslim edilecek ve Üniversitenin araç ile ilgili hiçbir 

sorumluluğu kalmayacaktır.  

 

MADDE 15 – İhale uhdesinde kalan alıcının, araca ait KDV dâhil bedelini yatırdığına dair banka makbuzunu 

ibraz etmesine müteakip noterden araç devir işlemi yapılabilecektir. Noter devri esnasında herhangi bir aksaklık 
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İMZA 

çıkması durumunda, satış gün içerisinde gerçekleşemez ise alıcı Üniversiteden konaklama, yol, yemek bedeli gibi 

herhangi bir ücret talep edemez. Tamamlanmayan noter devir işlemi için başka bir güne randevu verilecektir. Alıcı 

bu duruma itiraz edemez. 

 

MADDE 16 –  Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili kanunların ilgili hükümleri tamamlayıcı 

hüküm olarak kabul edilecektir. 

 

MADDE 17 – İhtilafların çözüm yeri Uşak icra daireleri ve mahkemeleridir. 

. 

MADDE 18 – Aracın satışı veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. 

Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için müşteriye atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir 

sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri müşterinin ortadan kaldırmaya gücü 

yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, idarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 

gün içinde müşterinin İdareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre 

tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. 

a) İdarenin sebebiyet verdiği haller, b) Doğal afetler, 

 c) Kanuni grev vukuu bulması,  d) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi, 

 

MADDE 19 – Ek 1 - Durum Bilgisi Gösterir Tablo (AUDI-A6) 

 

MADDE 20 – Ek 2 - Araç Görme Belgesi (AUDI-A6) 

 

 

 İş bu şartname 20 maddeden ibarettir. 

 

 “Bu şartnameyi dikkatlice okudum, şartnamede yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. 

Şartname hükümleri ve ihaleye katılma şartları ile ilgili bilgilendirildim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime 

yapılabilir.” 

  

 

 

İmza 

 

 

Alıcının (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin) 

 

 

Adı, Soyadı/Unvanı : 

 

 

Tebligat İçin Adresi : 

 

 

Tebligat İçin E-Posta : 

 

 

Tebligat İçin Telefon : 

 

 

Tebligat İçin Faks : 

 

 

KEP Adresi (Varsa) : 

 

 

İmza Tarihi  : 

 



EK 1 

AUDI A6 - Durum Bilgisi Gösterir Tablo 

 
 

1 – SATIŞI YAPILAN TAŞITIN 

Kimden Üniversite Motor No BRE121001 

Cinsi Otomobil Şasi No WAUZZZ4F57N143696 

Durumu Çekme Belgeli Çekiş Önden 

Marka AUDI Vites Yarı Otomatik 

Model 
A6 SEDAN 2.0 TDI  

DPF MULTITRONIC 

Yakıt DISEL 

Silindir Hacmi 1968 cm³ 

Model Yılı 2007 Motor Gücü 140 kw 

Tescil No/Tarih 216082/05.11.2007 Net Ağırlık 1565 

Renk 
Siyah (Renk Değişimi - 

Met Sedefli Fantom) 

Azami Yüklü 

Ağırlık 
1940 

Araç Sınıfı M1 Km 384130 

ORGANLAR Kullanılır 
Tamirle 

kullanılır 

6-BAKIM-ONARIM 

BİLGİLERİ 
Kullanılır Tarih 

2 – MOTORUN DURUMU - Çalışır a)Far X 2020 

a) Silindir bloku ve 

pistonlar 
X  b)Triger X 2020 

b) Silindir üst kapağı ve 

supaplar 
X  c)Şarj X 2020 

c) Yataklar ve krank X  ç)Antifriz X 2020 

ç) Karbüratör veya yakıt 

pompası 
X  d)Motor (komple) X 2020 

d) Diğer teferruat X  e)Tüm filtreler X 2020 

3 – TRANSMİSYON ORGANLARI f)Radyatör X 2020 

a) Debriyaj X  g)Ön Panel X 2020 

b) Şanzıman  X ğ)Klima X 2020 

c) Diferansiyel X  h)Şanzıman X 2020 

ç) Transfer kutusu X  ı)Termostat X 2020 

4 – ŞASİ VE DİĞER KISIMLAR i)Sistem temizliği X 2020 

a) Direksiyon, rotlar X  j)Hava kütle ölçeri X 2020 

b) Makaslar, 

    Amortisörler 
X  

k)Arka Balata / Cam 

Sileceği 
X 2020 

c) Elektrik donanımı X  l) Kömür marş motoru X 2019 

ç) Şarj dinamosu X  
m) Rulman / Stoplar /  

Buji 
X 2019 

d) Marş motoru X  n) Rot balans X 2019 

e) Kaporta aksamı X  
o) Yağ pompası 

     / Soğutucu 
X 2018 

f) Ana şasi X  ö) Balansör / Taşıyıcı X 2018 

g) Karoseri X  p) Enjektör kablosu X 2018 

ğ) Radyatör X  r) Piston / Sekman X 2018 

h) Hidrolik tertibatı X  s)Ana-Kol-Kenar yatak X 2018 

ı) Fren tertibatı X  ş) Eksantrik mil yatağı X 2018 

5 – LASTİK DURUMU X  t) Debriyaj X 2018 

Diğer: 16.11.2020 tarihinde trafikten çekilmiştir. 

 



EK: 2  

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

 

Uşak Üniversitesi mülkiyetinde bulunan ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 41. 

maddesi kapsamında trafikten çekilen BRE121001 motor ve WAUZZZ4F57N143696 şase 

numaralı 2007 model AUDI A6 SEDAN 2.0 TDI DPF MULTITRONIC binek otomobili 

halen bulunduğu Rektörlük Binası garajında gördüğümü, aracı yerinde incelediğimi, ihale 

evrakı olan şartname ve teknik belgeleri olan araç ruhsat ve evraklarını okuyup anladığımı, araç 

hakkında birim sorumluları tarafından sözlü olarak detaylı bilgilendirildiğimi, tüm bunları 

kabul ettiğimi yazılı beyanım ile sunuyorum. 

 

 

FİRMA / ŞAHIS 

İMZA 

 

 

Araç Görme Tarih ve Saati  

Firma / Şahıs Adı  

Vergi Kimlik No/  

T.C. Kimlik No 
 

Telefon / E-Posta  

Adres  
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