
 

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  

ARAÇ SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

1. KONU: Bu Teknik Şartname; FMV Işık Üniversitesi (Üniversite olarak ifade 

edilecektir) tarafından satışı yapılacak araçların, satış işlemlerine ilişkin 

maddeleri kapsar. İhale uhdesinde kalan kişi “ Alıcı” olarak ifade edilecektir. 

Alıcılar gerçek ya da tüzel kişi olabilecektir. Araç teknik şartnamede “araç” 

olarak ifade edilecektir.  

 

2. SATILACAK ARAÇLAR:  

 

2.1. Alıcılar, söz konusu aracı yerinde incelemek sureti ile kesin bilgiye sahip 

olabilecektir. Araçlar ile ilgili tüm teknik ve detay bilgiler Üniversitenin ilan 

sayfasında yayımlanmıştır.  

2.2. Alıcının, aracı yerinde görmesi ve teklifini bu doğrultuda vermesi esastır. 

İnternette yayınlanmış olan bilgiler genel bilgi niteliğinde olup, Alıcı; bilgi ve 

fotoğraf eksiklikleri gibi sebeplerden dolayı Üniversite’den hak talep 

edemeyecektir.  

2.3. Araçlar Çekme Belgeli olarak (Plakasız) otoparka çekilmiş olup, teslimatlar 

olduğu hali ile Şile Kampüsünde yapılacaktır.  

2.4. Ayrıca Alıcı, tamirat, bununla ilgili çıkan bedeller, masraflar, ruhsat 

değişiminde ortaya çıkan bedeller gibi hiçbir ilave ücreti Üniversiteden talep 

edemeyecek, bu kapsamdaki tüm masraflar Alıcıya ait olacaktır.  

3. SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ:  

3.1. Yapılan ihale sonucu, ihale uhdesinde kalan gerçek ya da tüzel kişiye aracın 

devir işlemi, İstanbul’da Üniversitenin belirleyeceği Noterlikte yapılacaktır. 

İstanbul dışında başka bir ilde devir işlemi yapılmayacaktır.  

3.2. Alıcı haricindeki kişilere noter devri yapılamaz. Üçüncü kişiler ihale 

uhdesinde kalan kişiler adına noterden alınan vekâletname ile alım satım 

işlemlerini takip edebilecektir.  

3.3. Noter satışı gerçekleştikten sonra hiçbir suretle araç satışı iptal 

edilemez.  

3.4. İhale uhdesinde kalan alıcının, araca ait KDV dâhil bedelini TR57 0006 

4000 0011 2990 5630 12 IBAN numarasına yatırdığına dair banka makbuzunu 

Üniversiteye ibraz etmesine müteakip fatura kesilebilecek olup, noterden araç 

devir işlemi yapılabilecektir. Noter devri esnasında herhangi bir aksaklık 



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 edemeyecektir.  

3.5. Noter işleminden sonra Alıcı, en geç 3 gün içerisinde aracı teslim almak 

zorundadır. Satış işlemi sonrası doğacak her türlü ceza, vergi vb. bedel Alıcı 

aracı satsa dahi kendisinden tazmin edilecektir. Ödemediği takdirde hukuki 

işlem başlatılacaktır.  

3.6. Devir esnasında ve devir işleminden sonra meydana gelebilecek muayene 

işlemi, ceza, hasar, onarım vb. tüm masraflar İhale uhdesinde kalan Alıcıya 

aittir, bu ve benzeri bedeller Üniversiteden talep edilemez.  

3.7 Üniversite araç satış işlemlerinin Noterlikte gerçekleştirilmesi için uygun bir 

tarih belirler ve bu tarihi Alıcıya bildirir. Alıcı belirlenen bu tarihe riayet etmek 

ve aracı gecikmeksizin devralmak zorundadır.  

3.8. Araç satışına ilişkin Noterlik masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.  

 

4. TESLİM ŞARTLARI:  

4.1. Alıcı, noter devri yapılmasını müteakip aracı bulunduğu ilden teslim 

alacaktır. Alıcı aracın tesliminin başka bir ilden yapılması için Üniversiteden 

istekte bulunamaz.  

4.2. Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü 

şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, teslimden sonra aracın kendisine 

teklif edildiği şekilde teslim edilmediği iddiasında bulunamaz.  

4.3. Alıcı ile teslim için gelen kişinin (gerçek ya da tüzel kişi) farklı olması 

durumunda araç teslimatı noterden tasdikli vekâletname ile 

gerçekleştirilebilecektir.  

4.4. Noter satışı tamamlanmadan Alıcıya araç teslim edilmez.  

4.5. Teslimat aşamasında, oluşabilecek tüm ihtiyaçlara ( çekici, akü, yakıt, vinç 

vb.) Alıcı hazırlıklı olacaktır. Bu hususta Üniversiteden herhangi bir destek 

istenmeyecektir.  

4.6. Alıcı, aracı noter devri bittikten sonra, en geç 3 gün içerisinde Üniversitenin 

Şile Yerleşkesi otoparkından almak zorundadır.  60 takvim günü içerisinde 

teslim alınmayan araçlar kolluk kuvvetlerine bildirilir. Üniversite isterse aracı 

Üniversite Birimlerinin dışına çıkartabilir. Bu durumda araç Alıcıya teslim 

edilmiş sayılır. Sonrasında araçta meydana gelebilecek olumsuzluklardan 

Üniversite sorumlu tutulamayacak olup, kolluk kuvvetlerince araca uygulanacak 

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

sorumluluklar Alıcıya aittir.  



4.7. Araç Alıcıya TESLİM TUTANAĞI imzalatılarak teslim edilecektir. 

Şartnamenin 4.5. maddesinde oluşan durumlar hariç. Teslimat bittikten sonra 

Üniversitenin araç ile ilgili hiçbir sorumluluğu kalmayacaktır.  

4.8. İhaleye ilişkin satışı yapılacak araçlara ilişkin olarak Alıcıların 237 Sayılı 

Taşıt Kanununda belirtilen usul ve esaslar uymaları gerekmektedir.  

 

EKLER:  

1- ARAÇ LİSTESİ  

2- EKSPERTİZ RAPORLARI  ( 2 adet)  
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