
GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ 
 

ING Bank A.Ş.’ne ait Bankacılık Kanunu gereği elden çıkartılması gereken ve ihtiyaç 
fazlası gayrimenkuller, peşin bedelle kapalı zarf teklif almak yoluyla işbu şartnamede 
belirtilen koşullar ile satışa sunulmaktadır.  
 

1- Teklif sahiplerinin gayrimenkule ait muhammen satış bedelinin % 15’i tutarında 
nakit olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.  
 

Ödeme ING BANK A.Ş. şubesinden havale yapılıyor ise ING BANK A.Ş. Genel 
Müdürlük 1 Şube 3920300 numaralı hesaba, Diğer bankalardan EFT yapılıyor ise 
ING BANK A.Ş. Genel Müdürlük 1 Şube 3940100 numaralı hesaba yatırılmalıdır. 
Açıklama bölümünde mutlaka Teklif veren kişinin adı ve soyadı, taşınmazın ili 
ilçesi,  ada parsel bilgisi ve “teminat bedeli" ibaresi bulunmalıdır.  
 

2- Teklif sahibi tarafından, teklif  edilen bedel,  peşin bedel olmak zorundadır. Yalnızca 
peşin teklifler dikkate  alınacaktır. 
 

3- Teminatı yatırılmayan ve/veya ilan edilen satış bedellerinin altındaki teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 
 

4- BELGELERİN HAZIRLANMASI: 
 

a) Teklif sahipleri tarafından satış şartnamesinin ve ekindeki taahhütnamenin ilgili 
yerleri doldurulup her sayfası imzalanacak,  

b) Teklif veren eğer şirket ise teklif yılı Ticaret Odası belgesi, temsil eden 
şahısların noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri 

c) Teklif teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont fotokopisi ve nüfus cüzdanı 
fotokopisi,  

d) Teklif veren eğer vekil aracılığı ile gayrimenkulü satın almak istiyorsa noter 
tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, zarfa konularak Genel Müdürlüğümüz 
İnşaat-Emlak Grubu (Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 8 
Sarıyer/İstanbul) adresine posta yolu ile gönderilecek ya da herhangi bir ING 
BANK şubesine elden teslim edilecektir.  
 

5- Söz konusu gayrimenkullerin satışı, en yüksek teklifte bulunan teklif sahibine, 
teklifinin uygun bulunması durumunda, satışın Banka Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanması şartı ile yapılacaktır.  
 

6- Bankamız KDV (Katma Değer Vergisi) mükellefi olmadığından satış işlemi 
KDV ‘den muaf olup, satış işleminden doğabilecek BSMV (Banka Sigorta 
Muamele Vergisi) alıcı tarafından ödenecektir.  

 

7- Teklifler kapalı zarf yoluyla yapılacaktır; ancak Banka gerekli gördüğü durumlarda 
satış için açık arttırma, müzayede, kapalı teklif isteme, açık teklif toplama, pazarlık, 
veya diğer satış yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir ve satış 
yöntemi değiştirilebilir.  

 

8- Herhangi bir gayrimenkule birden fazla teklif geldiği durumda en yüksek teklif 
bedelinden başlamak üzere teklif sahipleri arasında açık arttırma yolu ile satış 
yapılacaktır. Satışın açık arttırma yöntemine dönüştürülmesi durumunda açık 
arttırma tarihi ve koşulları teklif sahiplerine bildirilir. Daha önce yazılı teklif 
vermemiş kişiler de teminat yatırarak ve şartnameyi imzalayarak açık arttırma 
ihalesine katılabilirler. Banka gerektiğinde açık artırma yapmaksızın da ihaleyi 
dilediği teklifi esas alarak sonuçlandırabilir. 
 

 



 
 
 

9- ING BANK A.Ş. tarafından bildirilen, muhammen bedeller yaklaşık değeri 
belirtmekte olup teklifler muhammen değerin üzerinde dahi olsa gayrimenkullerin 
satılıp satılmaması Banka yetkisindedir.  

 

10-Teklif sahiplerinin müracaatlarında vermiş olduğu açık adreslerine ve mail 
adreslerine yapılan tebligatların, adres değişikliği, ve/veya PTT’deki gecikmeler 
nedeniyle teklif sahibine geç ulaşmasından ya da hiç ulaşmamasından Banka 
sorumlu değildir.Tekliflerin ING BANK A.Ş.’ne  ulaşmaması halinde teklif sahibi, 
ING BANK A.Ş.’ni  sorumlu tutmayacağını peşinen kabul eder.  ING BANK A.Ş.  
teminat bedelini almış olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği gerçek ve tüzel 
kişilerin tekliflerini geçersiz saymakta, reddetmekte veya satışı iptal etmekte 
serbesttir.  
 

11-Satış işlemi; Bankamız Şubeleri aracılığı ile yapılacaktır. Yönetim Kurulu Satış 
onayının teklif sahibine bildirilmesinden sonra teklif sahibi, en geç onbeş (15) 
gün içerisinde satış bedelinin tamamını ödeyecektir. Satış bedelinin 
tamamının Banka’ya ödenmesinden sonra en geç otuz gün içerisinde tapu 
devir işlemleri gerçekleştirecektir. Satın almaktan vazgeçen veya kendisine 
yapılan bildirimi takip eden 15 gün içinde Şubeye başvuruda bulunmayan veya en 
geç otuz gün içerisinde tapu devir işlemlerini gerçekleştirmeyen ve böylece 
satış işlemlerini gerçekleştirmeyen teklif sahibinin hakkı iptal edilerek ihtara gerek 
kalmaksızın yatırdığı teminatlar irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda 
hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. 

 

12-Teklif sahibi kişi ve kurum/ kuruluş adına tapu devri yapılacak olup, sonradan 
taşınmazın üçüncü kişiye devredilmesi söz konusu olmayacaktır. Teklif veren 
kişi ve kurum/kuruluşlar bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar. Ancak; satışa vekili 
aracılığı ile katılmış olanların -Şartnamenin 4. Maddesine uygun olarak- istenen 
belgeleri ihale öncesi Banka’ya teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

 

13-Satışlarda tapunun devri sırasında ödenmesi gereken harçlar (Belediyeden 
öğrenilen satış değeri gerçek satış bedelinden yüksek ise satış işlemiyle ilgili 
harçlar Belediyenin bildirdiği değer üzerinden yapılacaktır.) ve vergiler VUK’ un 
muafiyet veya istisna gördüğü durumlar hariç yasal mükellefleri tarafından 
ödenecektir. Tapu devir tarihine kadar 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 
63.maddesinin a-b-c- ve d fıkraları hükümlerine göre matrahtaki yükseltmeler 
nedeniyle artacak harç tutarının tamamı alıcıya aittir. Tapu devir işlemine kadar 
olan elektrik, su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi v.b. borçlar Banka’ca 
yüklenilecektir.  

 

14-Teklif sahibi, taşınmaz malı mevcut durumu ile (elektrik, su, doğalgaz 
abonelik durumunu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, 
işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, 
şüf’a hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, Belediye, Tapu Dairesi 
vb gibi ilgili resmi kurumlarda araştırma yapmış, beğenmiş ve peşinen kabul 
etmiş sayılır. Teklif Sahibi bu konuda gelecekte Bankadan herhangi bir itiraz 
ve talep hakkında bulunmayacağını ve gayrimenkuldeki ayıp, eksiklik vesair 
nedenlere dayalı her türlü talep hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve 
beyan eder. 

 

15-Mülkiyetin devri, ancak satış bedelinin Bankaya nakten ve defaten ödenmesi 
halinde yapılacaktır. 

 
 
 



16-Gerek internet sitesinde yazılı, gerekse bu konuyla ilgili olarak taşınmaz mallar 
hakkında Banka tarafından verilen bilgiler (Satış Listesi, Gazete ilanı, Bilgi Formu, 
Afiş vb.) ve her türlü ilanlar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. 
Fiili durum ile Bankaca verilen bilgilerin farklı olması halinde 14. madde 
kapsamında Bankanın herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Alıcılar bu 
durumu kabul etmiş sayılır. 

 

17-Banka; Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve söz konusu kanunların ilgili 
yönetmeliklerine tabi olmayıp, satışa sunulmuş gayrimenkulleri satıp satmamakta 
veya istediği bedelle, istediğine satmakta tamamen serbesttir. Bankanın teklif 
alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde teklif verenlerin yatırmış oldukları 
teminatlar kendilerine iade edilecektir. Teklif verenler, teminatın yatırılması ile iade 
edilmesine kadar geçen süreye ait faiz tazminat vb. herhangi bir talep hakları 
bulunmayacaktır. 

 

18- Satışı onaylanan kişi/kurum/kuruluşun, teklif aşamasında muhammen bedelin 
%15’i oranında yatırılan geçici teminat tutarı; 

  

-  İhale tutarından düşülerek kalan para tahsil edilebilir 
-  İhale tutarının tamamı tahsil edildikten sonra ilgiliye ödenebilir 
- İhale tutarının tamamı tahsil edilmeden hiçbir sebeple geçici teminat geri 
ödemeyecektir.                                   
Satışı onaylanmayan teklif sahiplerinin, teminatın yatırılması ile iade edilmesine 
kadar geçen süreye ait faiz tazminat vb. herhangi bir talep hakları 
bulunmayacaktır. 
 

19-Banka, taşınmazın satış duyurusuna aracılık yapmış olan Emlâkçı ve Aracı 
Firmalara kesinlikle komisyon bedeli ödemeyecektir.  
 

20-Teklif sahipleri bu şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş 
sayılırlar.  

 

21-Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul 
Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır. İşbu satış şartnamesinden ve yine 
Teklif sahibi tarafından imzalanan taahhütname ve bunların uygulamasından 
doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Banka defter ve kayıtları kesin ve münhasır 
delil niteliğinde olup bu madde HMK 193 maddesi anlamında yazılı delil 
sözleşmesi niteliğindedir.  ........../......../2013 

 
TEKLİF VERENİN 
 
TC NO  : 
ADI SOYADI : 
EV TEL  : 
İŞ TEL  : 
CEP TEL  : 
FAX   :        
ADRESİ   :    
E-mail ADRESİ : 
TEMİNATIN  
İade Edileceği Banka 
HesapNumarası : 
      
İMZA      

 
                
Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır 


