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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ 

“AÇIK ARTIRMA” İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 

 

1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim 
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık 
Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur. 

2- Teklif alma toplantısı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet 
bağlantıları ile 04/02/2020 Salı günü saat 14:00’te olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, 
açık arttırma yöntemiyle alınacaktır. 

3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, Ziraat Katılım Bankası tüm şubelerinden 
veya diğer ödeme kanalları ile katılım teminatı olan bedeli toplantı öncesinde T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Ziraat Katılım Bankası,  Ankara / Kurumsal Şubesi IBAN TR50 
0020 9000 0004 4787 0000 08 no.lu TL müzayede teminat hesabına talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı; 
20.000. - (Yirmibin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.   
Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye 
her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı 
alınacaktır. 

4- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler ile Türkiye’de mülk edinmesine engel bulunmayan yabancı 
kişiler; katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif 
veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel 
kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel 
yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Emlak Yönetim yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. 

5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile 
mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. 
İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır. 

6- Kürsü başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan 
çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar 
kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif 
alma yetkisine sahiptir. 

7- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen 
bilgiler (Metraj ve Vasıflar v.b.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel 
bilgi niteliğindedir. 

8- Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; teklif veren taşınmazı mevcut 
durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve 
kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve 
talepte bulunmayacaktır. 

9- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde 
veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Emlak 
Yönetim gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir. 

10- Açık artırma listelerinde belirtilen gayrimenkuller peşin veya Ziraat Katılım Bankasından 500.000,00 TL’ye 
kadar maksimum 120 ay vade aylık 0,79 kar payı oranı, 500.000,00 TL üzerinde ise maksimum 180 ay vadede 
aylık 0,99 kar payı oranı ile finansman kullanılarak satın alınabilecektir. Söz konusu finansman başvurusunun 
Banka tarafından uygun görülmemesi halinde tüm sorumluluk alıcıya aittir. Bundan dolayı İdare ve Emlak 
Yönetim herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

11- Toplantıda verilen teklifler, toplantının ertesi günü Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından 
İdarenin onayına sunulacaktır. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben,1. teklif 
sahibinin işbu şartnamede belirtilen adresine tebligat yolu ile, cep telefonuna SMS yolu ile bildirim yapılacak ve 
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalaması için 10 (on) gün süre verilecektir. Bu süre içerisinde en 
yüksek 2. Teklif sahiplerinin yatırmış oldukları katılım teminatları alıkonulacaktır. En yüksek teklif sahibinin 
kendisine verilen süre içerisinde sözleşme imzalaması durumunda en yüksek 2. Teklif sahibinin katılım 
teminatı 3(üç) iş günü içerisinde iade edilecektir. 
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12- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması/ 
her ne şartla olursa olsun kendisine verilen süre içerisinde sözleşme imzalamaması halinde yatırmış olduğu 
katılım teminatı irad kaydedilecektir. En yüksek teklif sahibine verilen süre sonunda sözleşme imzalanmaması 
halinde Emlak Yönetim en yüksek 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak, işbu şartnamede belirtilen adresine 
tebligat yolu ile, cep telefonuna SMS yolu ile bildirim yapılacak ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi 
imzalaması için 5 (beş) gün süre verilecektir. En yüksek 2. Teklif sahibinin de alımdan cayması/ her ne şartla 
olursa olsun kendisine verilen süre içerisinde sözleşme imzalamaması halinde yatırmış olduğu katılım teminatı 
irad kaydedilecektir. 

13- İş bu dökümanda belirtilen adreslere posta gönderim tarihinden ve belirtilen iletişim kanallarına yapılan 
(Mesaj ,Mail vb) bildirimlerden itibaren 3 (üç) gün içerisinde iş bu madde kapsamında tebliğ edilmiş 
sayılacaktır. Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres 
değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene 
geç ulaşmasından İdare/ Emlak Yönetim sorumlu değildir. 

14- Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğinde belirtilen tarihler içerisinde satış bedelini 
nakden ve defaten yatırmış olduğu katılım teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden İdare 
tarafından ilan edilen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Ziraat Katılım 
Bankası, Ankara / Kurumsal Şubesi IBAN TR23 0020 9000 0004 4787 0000 09 no.lu TL sözleşme hesabına 
alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Proje ve blok/ kapı numarası ve Satış listesindeki numarasını 
(Lot) belirten dekont açıklamasıyla, KDV tutarını ise Yüklenici firma Makro İnşaat Ticaret A.Ş.’nin T.Halk 
Bankası A.Ş. Yeni Bayrampaşa Ticari Şubesi TR 90 0001 2009 6340 0025 0003 65 numaralı hesabına 
yatırılacak ve bu süre içerisinde noter huzurunda Yüklenici ile alıcı arasında Gayrimenkul Satış Vaadi 
Sözleşmesi imzalanacak ve akabinde tapu devir işlemleri yapılacaktır.  Sözleşmeden doğan Noter masrafları 
ve bu masraflara ilişkin damga vergisi, harç vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.  
Hali hazırda tamamlanmış ve hemen teslimli olarak satışa sunulan taşınmazların teslim alma 
yükümlülüğü alıcıya ait olup, taşınmazın teslim alınmaması durumunda İdareden / Emlak Yönetimden 
herhangi bir itiraz ve tazminat ,kira kaybı vb.  talepte bulunmayacaktır. 

Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih 
edilmiş sayılacaktır. 

15- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini 
imzalamazsa veya teklif bedeli satış bedelinin tamamını verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan 
vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları 
İdarece irad kaydedilecektir.  
Bu durumda Emlak Yönetimin teminatın irad kaydedilmesi suretiyle bir sonraki en yüksek teklif veren kişiye 
gayrimenkulü ihale etme hakkı olacaktır. 
Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya 
tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı teklif verene iade edilecektir. 

16- Açık artırma ile ilgili şartname, sözleşme ve satış listesi www.emlakmuzayede.com.tr adresinden 
görülebilecek olup katılımcılar işbu şartnameyi okumuş, incelemiş ve koşullarını anlamış kabul edilecektir. 

17- Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şirket ihaleyi, ihale tarih ve saatinden önce veya ihale sırasında 
veya ihale sonrasında herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilir. Şirket, bu durumda herhangi bir 
yükümlülük altına girmez.  

Şirket, satışa sunulan gayrimenkullerden dilediğini ihale öncesinde veya ihale sırasında satıştan çekmeye, İhale 
Komisyonu Başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. 

18- İsteklinin İhalede Dikkat Edeceği Hususlar:  
İstekli;  
18.1. Tüm ihale şartnamesini okuyup anladığını,  
18.2. İstekli ve Alıcının sorumluluklarını bildiğini,  
18.3. Satışı yapılacak gayrimenkulün, yerini gördüğünü, plan fonksiyon ve emsal bilgileri imar durumu 
niteliğinde olmayıp istekli ve alıcılar bu bilgiler ile ilgili kurumlar nezdinde gerekli incelemelerde bulunduğunu 
ve fiili, hukuki ve idari durumuna vakıf olduğunu,  
18.4. Şirketin, teknik zorunluluk görmesi halinde her türlü değişikliği yapma hakkının saklı olduğunu,  
18.5. İhalenin sonuçlanmasından sonra imzalanacak “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi”ni incelediğini ve 
Noterlikçe tasdik edileceğini bildiğini,  
18.6. İhalede oluşacak fiyatlara göre ödenecek peşinat/peşin bedellerin yanı sıra Gayrimenkul Satış Vaadi 
Sözleşmesinin Noterlik masraflarının ve İhale Karar Pulunun vb. giderlerin Alıcı tarafından ödeneceğini,  



3/3 
 

18.7. İstekli ihale tarihi itibari ile içinde bulunan cari yıl dahil tahakkuk edecek / etmiş ancak ödenmemiş tüm 
vergiler (Emlak vergisi vb. ) istekliye aittir.  
Katılımcı iş bu şartarı kayıtsız şartsız kabul eder. 

19- Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenlerin katılım teminatları, toplantının sona erdiği 
tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra hesabına yatıracaktır. 

20- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu 
harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. 

21- İşbu şartname üzerine teklif veren tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya ilaveler yapılmaz. Yapılacak 
ilaveler, silintiler ve kazıntılar geçersiz sayılır. 

22- Uyuşmazlıkların çözümünde Emlak Yönetim’in ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve 
münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi 
niteliğindedir. 

23- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri 
yetkilidir. 
 
İş bu 23 maddelik  Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. 
 
 
 

             
       

..... /…. /2020 
 
 
 
 

ADI SOYAD/UNVAN :  ............................................. 
 
İŞİ/MESLEK  :  ………………………………… 
 
T.C.KİMLİK NO :  ............................................. 
 
VERGİ NO   :  ……………………………….. 
 
AÇIK ADRESİ  :  ...........................................................................................................   
  
                                     ……………………………………………………………………………….. 
 
E-MAİL   :  ……………………………………. 
 
 
TELEFON NO    : ............................................. BAYRAK NO   :   ......................... 
 
FAKS NO  : .............................................          İMZA    : 
 
GSM NO   : ............................................. 
 
IBAN NO  : ……………………………..... 


