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1. Kooperatifimiz (S.S.Bursa Eczacılar Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında 
kayıtlı aşağıda markası modeli ve muhammen bedeli yazılı araçlar 24 Kasım 2021 Çarşamba günü 
saat 14.00 da Kooperatifimizin Yunuseli Bulvarı No:47 İstiklal Mah. Osmangazi/BURSA adresindeki 
toplantı salonunda açık arttırma yapılmak suretiyle satılacaktır. 
2. Açık artırmaya teminat bedellerini yatıran gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Gerçek 
kişiler açık arttırmaya resimli bir kimlik ile başvurmalıdır. Başkası adına veya tüzel kişi vekili olarak 
satışa katılanların ayrıca noterden vekâletname ibrazı şarttır. Açık artırmada kazanan gerçek ve 
tüzel kişilerin ruhsatları kendi adlarına çıkartılacaktır. 
3. Araçları görme yeri ve tarihi: Araçları almak üzere açık artırmaya girecek olanlar, söz 
konusu araçları 17/11/2021 ile 24/11/2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde BURSA ECZA 
KOOP. Yunuseli Bulvarı No:47 İstiklal Mah. Osmangazi/BURSA adresindeki Bursa şube binasının 
bahçesinde görebilirler. 
4.Muhammen bedel ve teminat; satışı yapılacak araçların KDV dahil muhammen bedelleri ve her bir 
araç için belirlenen teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir. 
          

SATIŞA SUNULAN ARAÇ LİSTESİ 

  PLAKA MARKA TİPİ 

 
YAKLAŞIK 

KM 
MODELİ 

Temina
t 

Bedeli 
TL 

Muhamme
n 

Bedel TL 
1 16AAJ214 Honda Honda / Activa NSC1255 WH 48.360 2019 500 7.000,00 
2 16ADT128 Ford Ford TRANSİT CUSTOM 116.317 2019 2000 115.000,00 
3 *16SBG42 Ford Ford TRANSİT 350 L VAN 304.924 2015 2000 80.000,00 
4 *16SNS99 Renault Renault / Kangoo 1.5 DCİ EXP 297.060 2016 2000 70.000,00 
5 16SOE38 Dacia DACİA / DOKKER 1.5 DCİ AMBİANCE 372.998 2016 2000 60.000,00 
6 *16SPG95 Renault Renault / Kangoo 1.5 DCİ EXP 234.188 2016 2000 75.000,00 

7 16SZK63 Renault 
Renault / TRAFİC 1.6 DCİ GRAND 

CONFORT PANELVAN 359.035 2017 2000 80.000,00 

8 *16YAE75 Renault Renault / Kangoo 1.5 DCİ EXP 290.979 2017 2000 71.000,00 
9 *16YAE78 Renault Renault / Kangoo 1.5 DCİ EXP 224.750 2017 2000 75.000,00 
10 *16YAE85 Renault Renault / Kangoo 1.5 DCİ EXP 374.555 2017 2000 74.000,00 

11 *16YBT67 Renault 
Renault / TRAFİC 1.6 DCİ GRAND 

CONFORT PANELVAN 384.677 2017 2000 75.000,00 
12 34LN5172 Fiat FİAT LİNEA 1.3 MULTJET 285.532 2015 2000 72.000,00 
13 34LN5180 Fiat FİAT LİNEA 1.3 MULTJET 293.391 2015 2000 72.000,00 
14 34LN5181 Fiat FİAT LİNEA 1.3 MULTJET 202.376 2015 2000 75.000,00 
15 34LN5183 Fiat FİAT LİNEA 1.3 MULTJET 245.080 2015 2000 72.000,00 
16 34LN5198 Fiat FİAT LİNEA 1.3 MULTJET 262.630 2015 2000 72.000,00 
17 34LN6265 Fiat FİAT LİNEA 1.3 MULTJET 236.329 2015 2000 72.000,00 
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*İLE İŞARETLİ OLAN ARAÇLAR TRAFİKTEN ÇEKME BELGESİ OLAN ARAÇLARDIR… ARAÇ ÇEKME 
BELGESİ İLE TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARIN HER TÜRLÜ TRAFİK İŞLEMLERİNDEN 
KAYNAKLANAN TÜM MASRAFLAR ALICIYA AİTTİR. 
5.Teminat yatırma tarihi; araçları almaya talip olacakların, her bir araç için yukarıda belirlenen 
teminatları en geç 24/11/2021 günü saat 14.00 ‘a kadar kooperatifimiz veznesine yatırmış olmaları 
gerekmektedir. 
6.Katılımcılar kayıt esnasında ihaleye katılım formu dolduracaklar ve verilen katılımcı tabelası ile 
açık artırmaya gireceklerdir. Açık artırma sonunda araç, muhammen bedeli geçmek kaydı ile en 
yüksek bedeli verene satılır. Muhammen bedeli geçmeyen araç satılmaz. Araçlar ayrı ayrı satılacak 
olup, bir satış sonuçlandırılmadan diğerine başlanmayacaktır. Açık artırmayı yönetenin aracın 
satıldığına dair beyanı ve araç ihale tutanağının ihale komisyonu ve alıcılar tarafından imzalanması 
ile açık artırma satış işlemi tamamlanır. 
7.Araç bedelini yatırma tarihi; Kooperatifimiz merkezinde yapılacak açık arttırmada araçları almayı 
üstlenecek şahıs veya firma, araç bedelini ihale tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde Bursa Ecza 
Koop. veznesine yatıracaktır. 
8-Tescil süresi; Satışı yapılan araçlar, ihale tarihinden itibaren en geç 2(iki)gün zarfında, her türlü 
işlemleri ikmal olunarak alıcıları adına tescil edilecektir. Tescil işlemleri alıcıları tarafından ikmal 
olunacak ve bu hususta vuku bulacak her türlü masraf kendilerine ait olacaktır. 
9-Araçların devir ve tescili ile ilgili resmi daire ve kurumlarca yasalara uygun olarak talep olunacak 
her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Bedellere KDV dâhildir.  
10-Araç teslim alma tarihi; alımı üstlenen kişi veya firma aracı, bedelini yatırmak ve noterden kati 
satış sözleşmesi yapmak suretiyle, kooperatifimizce muhafaza edilen mahalden 2 (iki) gün içinde 
teslim almak zorundadır. Satış yapılan araç muhafaza edildiği mahalde kooperatifimizce 
görevlendirilecek bir görevli tarafından alıcılarına teslim edilecektir.  
11-Araçların alımını üstlenen alıcının bu şartnamede belirtilen süreler içerisinde araç bedelini 
yatırmaması veya tescil için müracaat etmemesi durumunda satış ayrıca bir bildirime gerek 
kalmaksızın iptal edilir ve alıcının ihaleye iştirak edebilmek için yatırmış olduğu teminat bedeli 
cayma parası olarak hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın Borçlar Kanununun 178. maddesi 
uyarınca Kooperatife irat kaydedilir. Araçların alımını üstlenip daha sonra her ne sebep ve suretle 
olursa olsun alımdan vazgeçen veya süresinde araç bedelini yatırmayan alıcı kişi veya firma 
kooperatife irat kaydedilen cayma parası ile ilgili olarak tüm dava ve talep haklarından peşinen 
feragat ettiğini; bu hususta kooperatif aleyhine hiçbir itiraz, defi ileri sürmeyeceğini ve talepte 
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Araçlar hâlihazırdaki durumları ile muayeneye açık 
bir şekilde satışa sunulduğundan alıcı kişi veya firmanın aracı bizzat görüp veya ehil ve uzman 
kişilere gösterip her türlü kusur, hasar, eksiklik, açık veya gizli ayıplarını bilerek, aracın her türlü 
olağan, teknik ve ayrıntılı muayenesini yaparak veya yaptırarak ihaleye katıldığı kabul edilir. Alıcı bu 
ve benzeri konularda daha sonradan kooperatif aleyhine araçlarda eksiklik, hasar, kusur, açık veya 
gizli ayıp bulunduğuna ilişkin hiçbir itiraz, defi ileri sürmeyeceğini ve dava açmayacağını, ihaleye 
katılmadan önce aracın her türlü olağan, teknik ve ayrıntılı muayenesini bizzat yaparak ve/veya ehil 
kişilere yaptırarak ihaleye katıldığı için Türk Ticaret Kanunu’nun 23/3. Maddesi ile Borçlar 
Kanunu’nun 223/2 maddesi uyarınca gizli ayıplar da dâhil olmak üzere her türlü bildirim, ihbar 
sürelerinden ve haklarından peşinen feragat ettiğini, her ne sebep ve suretle olursa olsun ihale 
gerçekleştirildikten sonra bu ve benzeri konularda hiçbir şikayet ve talepte bulunmayacağını kabul 
beyan ve taahhüt eder. Alıcı bu hükümde yazılı koşularla aykırı hareket etmesi ve talepte bulunması 
durumunda her türlü yargılama gideri ve avukatlık ücretleri dışında aracın satış bedelinin %20’si 
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tutarındaki bedeli cezai şart olarak kooperatifin ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten 
kooperatife ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
12-Araçların alımını üstlenen kişi veya firmalar, ihale tarihinden itibaren 2(iki)gün zarfında, araçları 
kendi adlarına veya vekâleten ihaleye katıldıkları kişiler adlarına tescil ettirmezlerse, kooperatif 
araçları kendilerine teslim edilmeyeceği gibi, yasalar çerçevesinde her türlü girişimi yapmakta 
serbest olup, bu girişimlerde yapacağı masrafları alımı üstlenen kişi veya firmalardan tahsile yetkili 
olacaktır. 
13-Satışı yapılacak olan araç için teklif olunan bedel, kooperatifimizce nihai satış için takdir olunan 
bedeli bulmadığı takdirde, kooperatifimiz Devlet İhale Kanunu’na tabi bulunmadığından, ihaleyi 
yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Satışın yapılamamasına neden olan bu ve 
benzeri durumlarda Borçlar Kanunu’nun 178 maddesi BEK aleyhine uygulanmayacak ve sadece 
alınan teminat bedeli iştirakçiye aynen iade edilecektir. 
14-İşbu Şartnameden doğan uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran 
yetkilidir. 
15-İhaleye iştirak eden firma veya şahıslar satışa çıkarılan araçları görmüş ve bu şartnameyi okuyup 
kabul etmiş sayılırlar. 
Adres:   BURSA ECZA KOOP.   
            Yunuseli Bulvarı No.47  
       İstiklal Mh. 
       Osmangazi/BURSA 
Yetkili: İbrahim Ş.ÖZDEMİR  
Tel: (0224)  270 00 00 pbx  
Fax: (0224)  270 00 01-02  
Ayrıntılı bilgiye www.bek.org.tr.sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  
15 (on beş) maddeden ibaret  …/11/2021 tarihli işbu Kullanılmış Taşıt Şartnamesini okudum; tüm 
şartlarını aynen kabul ediyorum. 
İhaleye İştirak eden  
Şahıs / Firma                                                                                   
Ad – Soyad    /Unvan :     İmza 
Açık Adresi  : 
Telefon    : 
Faks   : 
Banka Hesap No  :                                                

http://www.bek.org.tr/
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