
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’NE Ait 
Taşınır Malları Satış Şartnamesi 

İhale konusu taşınır mallar  
MADDE 1- Yapılacak ihalenin konusu: Aşağıda ki listede, bulunduğu yer, tahmini bedeli, geçici 

teminat tutarı, cinsi, modeli, markası ve tipi ile diğer özellikleri gösterilen taşınır mallardır. 

İhalenin şekli   
MADDE 2- İhale açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

İhalenin yapılacağı tarih ve saat 
MADDE 3- Açık teklif usulü ile ihalesi yapılacak taşınır mallar bu Şartnamedenin 1.Maddesindeki 

listede belirtilen yer, tarih ve saatte ihaleye sunulacaktır. 

İhale dokümanlarının görülmesi ve temini 
         MADDE 4- İhale dokümanı, https://www.iku.edu.tr/tr/mali-ve-idari-isler-daire-baskanligi 
adresinde görülebilir ve 10 TL karşılığı T.İŞ Bankası Bakırköy Ticari Şube İban 
TR410006400000113960019712 no'lu hesabına yatırılması ve dekontunun idareye sunulması halinde 
üniversitemizin Basın Ekspres Yerleşkesi Halkalı Mah.Basın Ekspres cad.No.11.Muhasebe 
Biriminden satın alınabilir.  

Taşınır malların görülmesi 
MADDE 5- İhaleye sunulan taşınır mallar, ilan tarihinden itibaren ve ihale tarihinden bir gün 

öncesine kadar, mesai gün ve saatlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesi E-5 
karayolu üzeri D-100 yan yol Yenibosna –İST  adresinde görülebilir. 

Açık teklif suretiyle yapılacak ihaleye katılabilme şartı 
MADDE 6-  Açık teklif suretiyle yapılacak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Teklif mektubunu ve eki olan Birim fiyat teklif cetvelini,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 0 oranındaki geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel

kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur. 

İhaleye katılamayacak olanlar 
MADDE 7 - İhaleye katılamayacaklar 
Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya 

başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:  

SIRA NO DOSYA 
NO PLAKA NO CİNSİ MARKA TİPİ MODELİ ARAÇ KM TAHMİNİ 

BEDEL TL
İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 2019/1 34 JV 606 Otomobil Renault Laguna 2008 167.953 34.000.-TL 5.07.2019 10.00

2 2019/2 34 FM 5363 Otomobil Renault Clio 2009 193.00 27.000.-TL 5.07.2019 10:10

3 2019/3 34 VN 6364 Kamyonet Volkwagen Transporter 2007 253.919 35.000.-TL 5.07.2019 10:20

4 2019/4 34 TA 9480 Kamyonet Volkwagen Caddy 2007 381.788 26.000.-TL 5.07.2019 10:30

5 2019/6 34 FN 0641 Kamyonet Renault Kangoo 2008 162.900 24.000.-TL 5.07.2019 10:40

6 2019/7 34 VD 1747 Kamyonet Renault Kangoo 2013 191.696 32.000.-TL 5.07.2019 10:50

7 2019/8 34 BG 019
  Otomobil 

(Arazi 
taşıtı)

Toyota Land Cruise 2005 345.183 95.000.-TL 5.07.2019 11.00

Ataköy Yerleşkesi

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ/DOLDURMAMIŞ VE HURDA TAŞITLAR

BULUNDUĞU YER

Ataköy Yerleşkesi

Ataköy Yerleşkesi

Ataköy Yerleşkesi

Ataköy Yerleşkesi

Ataköy Yerleşkesi

Ataköy Yerleşkesi

https://www.iku.edu.tr/tr/mali-ve-idari-isler-daire-baskanligi


 
a) İhaleye ait iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle 

görevli olanlar.  
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer 

kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya 
mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya 
da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
ç) Daha önce kendisine üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak 

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında 
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler. 

Birinci fıkrada sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında 
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler 
hariç). ortakları, ortaklık payı %10’dan az olan anonim şirketler ile vakıf yükseköğretim kurumunun 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık 
ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 
şirketleri için de geçerlidir. 

Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit 
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 
edilir. 

 
Yasak fiil veya davranışlar ile bunlara uymamanın cezası 

MADDE 8- Açık teklif usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve 
sonuçlandırılmasında; 

a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla açık 
artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b) İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söyleme ve 
istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışta bulunmak veya ihalenin 
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c) 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 veya usuller kullanmak yasak olup, bu yasaklara 
uymayanlar hakkında Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde yer alan 
yaptırımlar uygulanır. 

 
İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması  
MADDE 9- İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında (Şartname ve eklerinde) değişiklik 

yapılmaması esastır.  
Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı 
olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu 
değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden 
en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alan ve tebligat 
adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup 
yoluyla ya da faksla gönderilir. Faksla yapılan gönderimlerin alındığı teyit edilir.  

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç 
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün 
ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, 
tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla 
ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin 
idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama talep eden firmaya ve ihale dokümanını alan bütün 
isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla 
bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durumlarda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama 
internette yayımlanabilir. 

Satış ile ilgili olarak ortaya çıkan hata veya eksikliklerin zeyilname yoluyla düzeltilmesinin 
mümkün olmaması halinde ise, harcama yetkilisinden onay alınarak, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş 
yeniden aynı şekilde ilan olunur. 



 
 
İhale esnasında uyulacak esaslar 
MADDE 10- Açık teklif usulüyle ihalede aşağıdaki kurallara uyulur: 

a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı tekliflerini iletmeleri 
suretiyle yapılır.  

b) İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır.  
c) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 

kesin teklif olarak kabul edilir. 
d) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici 

teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. 
e) Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır.  
f) Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye 

giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. 
g) Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye 

çağrılır.  
h) Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri 

tarafından imzalanır. 
i) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa 

okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar.  
j) Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler.  
k) İhale esnasında artırma için teklif miktarı şartname eki listede belirtilmiştir. Belirtilen tutar 

cinsinden olmak üzere en az yine belirtilen miktarda artırma yapılabilir.  
l) Artırmaya telif verenler kendilerinden fazla teklif veren çıkmadığı sürece teklif ettikleri miktarla 

bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri miktardan dönemezler. 
m) Artırma sırasında ihaleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle teklif miktarı ihale 

kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirlenir. 
İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 

n) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; 
isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce ihaleden 
çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 

o) Verilen teklifler sonucunda ihalede en yüksek bedeli verenin üzerinde kalır. Son teklif 
alındıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez. 

p) İhale esnasında bu Şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları 
belirlenenler, ihale komisyonu kararı ile ihale yerinden derhal uzaklaştırılmaları sağlanır. Bu suretle ihale 
yerinden uzaklaştırılanlar aynı ihalede diğer artırmalara iştirak edemezler. 

q) İdare gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin 
ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez ve ihalenin iptal edilmesi halinde ilgililer hak talebinde 
bulunamazlar.  

 
 Tekliflerin geçerlilik süresi   

 MADDE 11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü 
olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  
 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 
MADDE 12- Teminat alınmayacaktır. 
 
Geçici ve kesin teminat 
MADDE 13- İhaleye katılacaklardan mala ait geçici teminat alınmayacaktır. 
 
İhale sonucunun karara bağlanması 

 MADDE 14- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ihale yetkilisince karar tarihinden 
itibaren en geç beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.  

Onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç iş günü içinde, 
istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine 
postalanır. Mektubun istekli veya vekiline teslim tarihi tebliğ tarihi sayılır. 

 
Sözleşmesinin imzalanması  



 
MADDE 15- İhale kararının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara 

uyulur: 
a) İstekli, onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde, ilgili mevzuatına göre 

ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri ihaleyi yapan idarenin muhasebe 
birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranındaki kesin 
teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.  

b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 
ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. 

c) Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin 
tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez. 

ç) İstekli 18 inci maddede belirtilen hallerin dışında ihalenin iptalini veya sözleşmenin feshini 
isteyemez. 

d) İhale sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde mal/malzemelerin teslim 
alınması  halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz. 

 
Taşınır mala ve bu malların teslimine ilişkin şartlar 
MADDE 16- Taşınır mallar hali hazır durumuyla ihaleye sunulmakta olup Şartname eki listede 

hasar oranları gösterildiği takdirde, bu hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. 
İsteklilerin taşınır malı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları 

listede gösterilmiş olsun veya olmasın malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir 
sorumluluk kabul olunmaz ve Şartname eki listede belirtilen hususlara müşteri tarafından hiçbir şekilde 
itiraz edilemez. 

Taşınır malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur: 
a) İhalesi yapılan taşınır mal, bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilir. Teslim 

tesellüm, yükleme ve taşıma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar 
istekliye aittir. 

b) İhalesi yapılan taşınır malın, ihale bedelinin ödendiği günü izleyen 7 gün içinde istekli 
tarafından bulunduğu yerden teslim alınıp götürülmesi zorunludur. Bedeli ödenip süresi içinde teslim 
alınmayan mallar istekli hesabına Komisyonca satılır. Satış bedelinden, idarenin alacakları ve (ilk ve 
ikinci satıştan doğan) masrafları düşülür. Karşılamazsa fark teminattan mahsup edilir. Varsa ikinci 
satıştan doğan fazlalık ile geçici teminatı, istekli hesabına emanet alınarak ilk müracaatında usulüne 
göre ödenir. 

ç) İdare taşınır malla ilgili olarak ortaya çıkacak, ihbar, şikâyet ve resen belirlenen haller 
nedeniyle yapılacak inceleme veya soruşturma sonucuna kadar ihale konusu malın satışını ihale dışı 
bırakabilir. Bu suretle ihale dışı bırakılan taşınır malın teslimini durdurabilir. Bu durumda teslimat işlemi 
idarenin ilgiliye tebliğ tarihine kadar uygulanmaz. 

 
 
İhalenin iptali ve sözleşmenin feshi 
MADDE 17 -Aşağıdaki durumlarda ihalenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur: 
a) İhale edilen taşınır malın ilanda ve Şartname eki listede belirtilen süreye, evsafa uygun 

olmaması halinde istekli tarafından Şartnamenin 17 ncı maddesinin (b) bendindeki süre içinde ve taşınır 
mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde ihale 
iptal edilebilir.  

b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında ilan ve Şartname eki listede 
belirtilen  evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde istekli tarafından 
idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde 
bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı 
olarak feshedilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece 
reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar. 

c) Yüklenici taşınır malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, Şartnamede 
gösterilen süre içinde idarenin kendisine taşınır malı teslim etmemesi halinde, sürenin bitim tarihini takip 
eden onbeş gün içinde on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden 
vazgeçebilir. 
 Bu durumda ihalenin iptaline, sözleşmenin feshi veya idarece taşınır malın teslim edilmemesi 
halinde ödenen geçici teminat ve ihale bedeli iade edilir. 
 Taşınır malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin doğrudan 
gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir. 
 



 
 Vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler ile tellaliye ücretlerinin ödenmesi 

MADDE 18- Vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler ile tellaliye ücretinin ödenmesinde 
aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hareket edilir: 

a) Açık teklif usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, 
harçlar ve benzer mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri istekliye aittir. 

b) Taşınır mal ile ilgili Katma Değer Vergisi dahil, her çeşit vergi, resim, harç ve mali 
yükümlülükler istekliye aittir. 

 
Taahhüdün yerine getirilmemesi 
MADDE 19- Bu Şartnamenin hilafına yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü 

kısmen veya tamamen sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto 
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Fesih 
yükleniciye tek taraflı olarak bildirilecek ve teminat irat kaydedilecektir. 

 
Şartnamede hüküm bulunmayan haller  
MADDE 20- Bu Şartname ve ekleri ile satış sonrası düzenlenecek ihale kararında yer almayan 

hallerde, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 2886 sayılı Kanun ve genel hükümler 
uygulanır. 

 
 İhtilafların çözüm yeri 

MADDE 21- Bu Şartname uyarınca yapılacak ihalelerde doğabilecek ihtilaflar, ihaleyi yapan 
idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.  

 
Süre uzatımı  
MADDE 22- İsteklinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, 

tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde 
15 gün içinde belge ile müracaat etmek koşuluyla kendisine veya vekiline süre uzatımı verilebilir. 
İsteklinin ölümü halinde varislerin, malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat etmek 
koşuluyla veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere Şartnamedeki teslim alma 
süresi kadar süre verilir. Uzatma süresinde yapılan hizmetlere tarifesine göre ücret tatbik edilir.     

Diğer hususlar 
MADDE 23- İhaleye katılanlar bu Şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiştir 

sayılırlar. 
Şartname eki listeler Şartname kapsamında olup, istekli ihale kararındaki hükümlerle birlikte bu 

Şartname eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır.  
 

İmza 
İdare Yetkilisinin  

Adı Soyadı 
 




