
BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ 

 

T.C. 

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 

 

 

 Vakfınız tarafından satışa çıkarılan 26 kalem eşyayı  Suphan Mah. İpekyolu cd. 

Havaalanı karşısı nisan bayi üstü kat:2 adresinde gördüm.  Bu haliyle eşyaları almaya istekliyim. 

İlanda belirtiğinin saat tarih ve yerde, ihale dokümanında belirtiğiniz evraklarla ve 

teminatlarla birlikte 2886 devlet ihale kanun 45. Maddesine göre açık teklif (açık artırma) 

usulü ile ihaleye katılmak istiyorum.  

İhale dokümanını ve eklerini imza karşılığında elden teslim aldım. 
www.edremit.gov.tr adresinde yayınlandığı hakkında bilgilendirildim. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  

 

 

 

 

BEYAN VE TAAHHÜT EDEN 

Tarih :  

Adı ve Soyadı :  

T.C Kimlik No :  

İmza/kaşe :  

 

 

 

 

 

ADRES : 

GSM: 

 

 

 

 

http://www.edremit.gov.tr/


Standart Form ─ KİK015.3/M 

Birim Fiyat Teklif Mektubu 

 

 

FİYAT TEKLİF CETVELİ 

 

 
 A

1
   B

2
 

Sıra No Mal Kaleminin Adı ve 

Kısa Açıklaması 

Birimi Miktarı Tutarı (Para birimi 

belirtilerek) 

 

1 

 

26 KALEM EŞYA 
ADET 

1 

 

 

 

 

Toplam Tutar (K.D.V Dahil)  

 

 

 

 

 

 
 

EK 1: MUHAMMEN BEDELİ DETAYLI EŞYA LİSTESİ  

 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 

* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır. 

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren 

kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.  

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak 

düzenlenecektir.  
 

 

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
 

 

                                                                                                                Kaşe ve İmza 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

 

2 
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 

3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif 

mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.  
            

    1/1                          
 

 

 

 

 

 



Standart Form ─ KİK015.3/M 

Birim Fiyat Teklif Mektubu 

 

EK:1 Muhammen bedeli listesi, teklifler kalem kalem değil, toplu verilecektir. Eşyalar toplu 

satılacaktır. Toplam Muhammen bedeli 305.115 (üçyüzbeşbinyüzonbeş) TL’dir. 
 



EDREMİT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI'NA AİT  

26 KALEM EŞYA SATIŞ İLANI 
  

Vakfımıza ait 26 Kalem Eşya satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi 

uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 
  
 

İHALEYE ÇIKARTILAN  26 KALEM EŞYANIN 

  
NİTELİĞİ 26 Kalem Eşya  (26 kalem 1 sayfadan ibaret ekte sunulmuştur, tek tek değil 

toplu fiyat alınacaktır.) 

MİKTARI 26 kalem 

DURUMU Faal 

MUAMMEN BEDELİ 305.115 TL (ÜçyüzbeşBin yüzelli  lira  / TL ) 

GEÇİCİ TEMİNATI 61.023 TL (altmışbir bin  yirmiüç lira / TL ) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ 04.11.2022 Cuma günü saat 13.00 

TELEFON ve FAX 

NUMARASI 04327121221-20 

İHALENİN YAPILACAĞI 

YER 
Erenken Mah. Toki 1 cd. No:1 kat: 2 65170 - EDREMİT / VAN 

İHALE ŞEKLİ 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif 

(arttırma) usulü. 
  
 
 

1-İhalesi 04.11.2022 Cuma günü saat günü saat 13.00 da Erenken Mah. Toki 1 cd. No:1 kat: 2 

adresindeki Edremit kaymakamlığı toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda 

yapılacaktır. 

 

2- 26 kalemin adedi, özellikleri, muhammen bedeli liste ihale dokümanında isteklilere 

sunulacaktır. İstekliler 26 kalem eşyayı Suphan Mah. İpekyolu cd. Havaalanı karşısı nisan 

bayi üstü kat:2 Edremit/Van adresinde görülebilir. İstekli eşyayı önceden görmüş ve bu 

haliyle almayı peşinen kabul eder. (taahhütname alınacak) en yüksek teklifi veren uygun 

isteklide ihale bırakılacaktır. 

 

3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

 

A-GERÇEK KİŞİLERİN: 

a) İş veya Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge, 

b) Geçici Teminat dekontu veya makbuzu, 

c) İhale ile ilgili dilekçe, 

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

e) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden 

onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir. 
 
 

B-TÜZEL KİŞİLERİN: 

a) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, 

ayrıca 

b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, 

c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan alınmış oda kayıt belgesi (en son tarihli)  

d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi 

 

 



4-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale 

salonunda hazır bulunacaklardır. 

 

5-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

 

6-Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa 

çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce 

mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 

 

7-Bu işe ait ihale şartnamesi, taahhütnameyi ve teklif mektubunu mesai saatleri içerisinde 

Edremit Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’ndan ücretsiz olarak tutanak karşılığında 

alınabilir. Ayrıca ihale dokümanlarına www.edremit.gov.tr adresinde görülebilir. 

 

8-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Van mahkemeleri 

yetkilidir. 

 

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. 

  

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 20.10.2022 

 

 

 

 

 

 

                     Yücel ERDEM  

                                                                                                                Kaymakam 

                                                                                                              Vakıf Başkanı 



EDREMİT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI'NA AİT 26 KALEM 

EŞYA SATIŞ ŞARTNAMESİ 

  

MADDE 1-Vakfımıza ait 26 kalem eşya Mütevelli Heyetinin 18.10.2022  tarih ve 2022-

36 sayılı toplantı kararı ile satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45'inci 

maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. Muhammen listesi 

ektedir.  

   

MADDE 2- Vakfımıza ait 26 kalem eşyanın ihalesi 04/11/2022 Cuma günü saat 13:00 

Erenken Mah. Toki 1 cd. No:1 kat: 2 adresinde bulunan Edremit kaymakamlığı Toplantı 

Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

 

MADDE 3-İhaleye girebilmek için satılacak taşınır malın tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı 

DİK'nun 25. ve 26. maddeler gereğince en az %20 oranında geçici teminat alınır.  

Teminatlar Vakfımızın T.C. Ziraat Bankası Edremit şubesindeki 

TR580001001959359522165008 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu teminat ihale 

bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir. 

 

MADDE 4- 26 kalem eşya ihalesi üzerinde kalan istekli  3 gün içerisinde ihale bedelinin % 

20 tutarındaki kesin teminatını yatırmak zorundadır. Bu müddet içerisinde kesin teminatını 

yatırmayanların ihalesi feshedilerek alınan %20 geçici teminatı gelir kaybolunacaktır. 

 

MADDE 5-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. maddesinde yazılı 

şartlara sahip olmalıdırlar. 

İş veya kanuni ikametgâh adresi gösterir belgeyi 

Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgâh adresi farklı ise) 

T.C. Nüfus Cüzdanı Örneği 

Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği ve tüzel kişiliği 

temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir. 

 

MADDE 6- 2886 sayılı DİK'nun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı 

olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, 

ihale bozularak geçici veya kesin teminatı gelir yazılır. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca 

Türk Ceza Kanunu’na ve DİK'na göre kovuşturma açılır. 

 

MADDE 7- satılacak 26 kalem eşya Suphan Mah. İpekyolu cd. Havaalanı karşısı nisan bayi 

üstü kat:2 adresinde görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan 26 kalem eşyayı görmüş, 

eşyayı bu hali ile kabul etmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için eşyanın evvelce 

mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 

 

MADDE 9- eşyaların devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü vergi, kdv, resim, harçlar 

vb. giderler yükleniciye aittir.  

 

MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar 

tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince 

karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale 

kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yükleniciye veya vekiline 

imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, 

mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ 

tarihi sayılır. 



MADDE 11-2886 sayılı DİK'nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının 

yukarıda 10. madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri 

ihale bedelini T.C. Ziraat Bankası Edremit  şubesindeki TR580001001959359522165008 

İban nolu hesaba yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek 

zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır. 

  

MADDE 12-İhaleye katılmak isteyenler, - Vakfımıza ait 26 kalem eşyayı Suphan Mah. 

İpekyolu cd. Havaalanı karşısı nisan bayi üstü kat:2 adresinde gördüklerini ve göründüğü-

incelediği haliyle kabul ettiklerine dair beyan vereceklerdir. 

 

MADDE 13-Yüklenici ihale bedelini ve 11. maddede sayılan diğer giderleri ödediği tarihten 

itibaren satın aldığı 26 kalem eşyayı 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır. Eşyaların 

sökümü firmaya aittir. Söküm esnasında binaya ya da çevreye verilen zararlardan firma 

sorumludur. Zararı karşılamakla sorumludur. Aksi takdirde geçici teminatından kesilir.  2886 

sayılı DİK'nun 59. maddesi uygulanır. 

 

MADDE 14-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece 

teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler 

alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra zam teklifleri kabul edilmez. 26 kalem 

eşyaya toplu teklif verilecektir. Kalemlere kısmı veya tek tek teklif verilmez. en yüksek teklifi 

veren uygun isteklide ihale bırakılacaktır.  

 

MADDE 15-Posta ile yapılacak olan müracaatlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

37'inci ve 46'ıncı maddelerindeki hükümler geçerlidir. 

MADDE 16-Bu hususta doğacak itilaflardan VAN mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE 17-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

ÖZEL ŞARTLAR: 

MADDE 18-Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını 

vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa 

kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar veya ikinci ihalede 

talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar 

ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu şartname hükümlerine göre tahsil edilir ve 

o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal 

bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam 

eder. 

 

MADDE 19- 26 kalem satış şartnamesi aynı zamanda sözleşme yerine geçer. 

İş bu Vakfımıza ait 26 kalem eşya satış şartnamesi   19 ( ondokuz ) maddede ve 1 

sayfa ekten (muhammen bedeli) ibaret olup tamamen okuyarak şartnameye aynen uyacağımı 

ve kabul ettiğimi imzamı atarak kabul ediyorum. İhaleye girmeden önce bu şartname 

tarafımıza okunarak, kabullenip ihaleye girdim.  

26 kalem eşyayı Satın Alan Yüklenicinin 

 

T.C. Kimlik No: 

Adı ve Soyadı : 

Tebligat Adresi: 

Tarihi : 

İmzası : 



 

EK:1 Muhammen bedeli listesi, teklifler kalem kalem değil, toplu verilecektir. Eşyalar toplu 

satılacaktır. Toplam Muhammen bedeli 305.115 (üçyüzbeşbinyüzonbeş) TL’dir. 


