
POLATLI TİCARET ODASI MAKAM ARACI SATIŞ ŞARTNAMESİ 

1. Başkanlığımız demirbaşlarında kayıtlı aşağıda mark modeli ve muammen bedeli yazılı araç odamız hizmet 

binasında açık artırma teklif usulü ile satışa çıkacaktır. 

2. Gerçek veya tüzel kişiler odaya teminat yatırarak teklif verebilecektir.Gerçek kişilerin kimlikleri ile Tüzel kişilerin 

ise bağlı bulundukları Ticaret Odası’ndan alacakları yetki belgelerini ve Başkanlığa hitaben yazacakları dilekçeyi 

teklif ekine koymaları gerekmektedir.Odamız meclis üyeleri ikinci derece yakınları teklif veremeyecektir. 

3. Söz konusu satışa çıkacak aracı alıcı adayları 08:30-17:00 saatleri arasında Çarşı Cami otoparkında 

görebilirler.Aracın bakımları yetkili servisler tarafından yapılmıştır,hasar kaydı bulunmamaktadır.Araçta 4 kışlık 

lastiğin yanında 4 adet hiç kullanılmamış Continental marka yazlık lastiklerde verilecektir. 

4. Aracı alıcı adayları ,10 Şubat 2023 Cuma günü saat 14:00’da Polatlı Ticaret Odası binasında teklifleri ile birlikte 

hazır bulunmaları gerekmektedir.Teklifler şartnameyi odaya  teslim  ediş  sırasına göre alınacak olup oda 

yönetimi tarafından belirlenen 3 kişilik komisyon tarafından  idare edilecektir. Muammen bedeli geçmek 

kaydıyla en fazla teklifi veren gerçek ya da tüzel kişiye aracın bedelinin tamamını yatırmak suretiyle 

satılacaktır.Satış karşılığında fatura kesilmeyecek olup demirbaş giderinden düşülecektir. 

5. Tescil Süresi; Satışı yapılan araç, ihale tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü  zarfında, her türlü işlemleri ikmal 

olunarak alıcı adına tescil edilecektir. Tescil işlemleri alıcı tarafından ikmal olunacak ve bu hususta vuku bulacak 

her türlü masraf kendilerine ait olacaktır 

6. Araç Teslim Alma Tarihi; Alımı üstlenen kişi veya firma aracı, bedelini yatırmak ve Noterden kati satış  sözleşmesi 

yapmak suretiyle, odamızca muhafaza edilen mahalden 2 (iki) iş günü içinde teslim almak zorundadır. 

Satış  yapılan araç muhafaza edildiği mahalde Başkanlığımızca görevlendirilecek bir görevli tarafından alıcılarına 

teslim edilecektir. 

7. Aracın alımını üstlenen alıcının bu  şartnamede belirtilen süreler içerisinde araç bedelini yatırmaması veya tescil 

için müracaat etmemesi durumunda satış iptal edilerek satışa  iştirak edebilmek için yatırılmış  olan teminat 

bedeli hiçbir ihtara ve ihbara gerek odamız adına irat kaydedilecektir. Aracın alımını üstlenip daha sonra alımdan 

vazgeçen veya süresinde araç bedelini yatırmayan kişi veya firma odamıza irat kaydedilen teminat bedeli ile ilgili 

olarak tüm dava ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini; bu hususta odaya hiçbir itiraz veya defi ileri 

sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Araç hali hazır durumu ile satışa sunulduğundan alıcının aracı 

bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edilir. Bu konuda daha sonradan Başkanlığımız aleyhine araçta eksiklik, 

ayıp, vs. bulunduğuna ilişkin hiçbir itiraz, defi ileri sürülemeyeceği gibi hiçbir şikayet ve talepte de bulunulamaz. 

8. İşbu  Şartnameden doğan uyuşmazlıklarda Polatlı Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.    

9. Teklif için iştirak eden firma veya  şahıslar satışa çıkarılan aracı görmüş  ve bu  şartnameyi okuyup kabul 

etmiş sayılırlar.    

10. İhalede gerekli şartlar oluşmadığı taktirde ,Polatlı Ticaret Odası tarafından tek taraflı satışın iptal edileceği 

peşinen kabul edilmiş sayılırlar. 

 PLAKA MARKA TİPİ KM MODEL TEMİNAT BEDELİ 
TL 

MUAMMEN 
BEDEL TL 

1 06 PVL 06 MERCEDES E-250 CDI EDİTİON  140000 2015 100.000 TL 1.650.000 TL 

 

Adres: Cumhuriyet mah.Atatürk Cad. 11/2 Polatlı-Ankara 

Tel: 0312 623 1084 

 

10 (on )maddeden ibaret  ..  / ..  /2023 tarihli iş bu Taşıt satış Şartnamesini okudum; tüm şartlarını aynen kabul 

ediyorum. 

İhaleye iştirak eden  

Şahıs/Firma 

Ad-Soyad /unvan:     İmza: 

Açık adres: 

Telefon: 

Banka IBAN  No:   


