
TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ 

GENEL ŞARTLAR 
 

MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 

 
a)  Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi 

Cumhuriyet Mahallesi Çark Çıkmazı Mevkii 35 Pafta, 130 Ada, 174 Parsel 558/60000 Hilmi 

Kayın İş Merkezi 4. Kat 221 (292/60000 Arsa payı), 222 (136/60000 Arsa payı) , 223 

(130/60000 Arsa payı) no’lu  aşağıda muhammen satış bedeli ve geçici teminat  miktarı 

belirtilen gayrimenkul kapalı teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.  

 

       İhaleye çıkarılan gayrimenkulün; 

 Muhammen Satış Bedeli  

      = 185.000,00-TL(Yüzseksenbeşbintürklirası)’dır. 

      Geçici Teminat Miktarı  

         =  5.550,00TL-(Beşbinbeşyüzellitürklirası)’dır. 

 

      Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli ve geçici teminat       

miktarı belirtilen gayrimenkul, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından  

15.09.2014 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14:00’da İstanbul İhracatçı Birlikleri 

Genel Sekreterliği’nin Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok 

Yenibosna – Bahçelievler/İsatanbul 5. Kat Toplantı Salonunda kapalı teklif usulü ile satışı   

gerçekleştirecektir. 

 

            Teklif zarflarının komisyon huzurunda değerlendirilmek üzere açılmasına,  istekleri halinde   

      teklif sahipleri de nezaret edebileceklerdir.   

 

b) Teklif ek 1’de yer alan format kullanılarak, teklif edilen bedel rakam ve yazı ile okunaklı 

olarak yazılıp imza edilerek teklif vermek için son tarih olarak belirlenen 12.09.2014 tarihi 

saat 17:00’e kadar kapalı zarf içerisinde (Teklif mektubu zarfa konularak, zarf üzerine teklif 

veren firma veya şahsın ismi teklif verdiği konu açıkça yazılıp kapatıldıktan sonra, zarfın 

kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanmalıdır.) Yine Ek 2’de yer alan üst yazı 

formatı kullanılarak Genel Sekreterlik evrak kayıt servisine teslim edilerek teslim 

edildiğine dair sıra numarası alınacaktır.Yukarıda belirtilen hususlara uyuygun olmayan, 

belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

 

c) Genel Sekreterlik gerekli göremesi halinde teklif verenleri müştereken çağrılarak 

gayrimenkulün satışını açık ihale yöntemi yapabilecektir. Bu takdirde açık ihalenin 

yapılacağı tarih, gün ve saat faks, e-posta veya yazılı olarak alıcılara bildirilir, katılımda 

bulunanların açık ihalede verecekleri teklifler değerlendirilerek satış yapılabilecektir. 

 

 

 

MADDE- 2- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI 

 

Gayrimenkulün muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda madde 1’de 

gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için taşınmazın 

muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat nakden İstanbul 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi nezdinde bulunan 



TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47 no’lu hesabına yatırılarak dekontun teklif dosyasında 

ibraz etmeleri gerekmektedir.  

 

MADDE -3- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER  

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), 

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, 

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır  

d) Geçici Teminatın Genel Sekreterlik hesabına yatırıldığına dair banka dekontu  

e) Geçici teminatın iade edilmesini talep ettikleri Banka Hesap bilgisi. 

f) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 

g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi 

h) Tüzel kişi adına teklif verilmesi halinde , teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

sirküleri. 

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

j) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir 

engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye 

iştirak  etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar 

veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu 

yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında 

Türkçe’ye çevirmek zorundadır. 

 

Gayrimenkul satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen 

belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 

12.09.2014 tarihinde Cuma günü saat 17:00’e kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği (ihale komisyonu) sekreterya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi 

karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

MADDE -4- GENEL SEKRETERLİĞİN YETKİSİ 

 

İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta veya yapılan ihaleyi iptal etmekte tamamen 

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama veya yapılan ihalenin iptali kararına itiraz edilemez. 

İhalenin yapılmamasına/yapılan ihalenin iptaline karar verilmesi halinde, istekilerden alınan 

geçici teminatlar iade edilecektir. 

 

MADDE -5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ 

 

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç 

otuz (30) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) karar 

iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. 

 

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç 

beş (5) iş günü içerisinde alıcıya veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle 

elden, iadeli taahhütlü mektupla veya APS postayla tebliğ edilir.  

Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi 

sayılır. 

 



Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, 3. Madde kapsamında 

bildirilen hesap numarasına en geç 10 gün içerisinde  iade edilecektir. 

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                                                           

 

MADDE -6-. HARÇ ve GİDERLER 

 

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, teklif verene 

aittir.Satım sonrası her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek satın alana aittir.  

 

MADDE -7- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU 

 

Alıcı satış bedelini ihalenin kesinleştiğinin tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde ihale 

bedelinden geçici teminat olarak yatırdığı bedel düşüldükten sonra kalan bakiyeyi İstanbul 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi nezdinde bulunan 

TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47 no’lu hesabına yatıracaktır. 

 

Gayrimenkul satımı için teklif veren ve kendisine satım yapılması uygun görülen alıcının 

şartnamede yer alan yükümlülüklerinin kısmen veya tümüyle şartlara uygun biçimde yerine 

getirmemesi durumunda ihale iptal edilerek geçici teminat Genel Sekreterliğe gelir 

kaydedilecektir. 

 

MADDE -8- GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREV VE SORUMLULUĞU 

 

Genel Sekreterlik alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre 

içinde gerekli izinleri alarak, satılan taşınmazın alıcıya tapu devir işlemlerini tamamlayacaktır. 

 

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, alıcı, sürenin bitmesinden itibaren en çok on 

beş (15) gün içinde, on (10) gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, 

taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Alıcıya teminat olarak yatırdığı 

meblağ iade edilir. 

 

MADDE -9-  SATIMDA  TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER 

 

      Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş  

      olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satım kararı alınmışsa iptal edilir; 

 

a) Satımı yapan TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler,    

      TİM/Birlik personeli.                

 

b) Satımı yapan TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden    

      ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, 

 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, 

 

      ç)   Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, 

 

d)  Daha önce kendisine satım yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen   

istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında 

yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler. 



 

 

MADDE -10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

 

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı 

Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde karar verilecektir. 

 

MADDE -11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ 

 

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Genel Sekreterliğin 

merkezinin bulunduğu İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

MADDE -12- 

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde 

belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki  adresime 

yapılabilir. 

 

 

 

 

 

Taahhüt Eden veya Vekili 

 

İmzası          : …………………………………………………........................ 

 

Adı-Soyadı  : …………………………………………………......................... 

 

Görevi          : …………………………………………………........................ 

 

Yasal Adresi : …………………………………………………........................ 

 

………………………….……………..…………............................................. 

 

Tarih : …………….. 

 

İşbu şartname ekleriyle birlikte 6 (altı) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir.  

______________________ 

EKLER : 

� Teklif Mektubu Örneği. 

� Teklif Mektubu Üst yazı. 

 
 

 

 

 

 

 



 

TEKLİF MEKTUBU 
TEKLİFTE BULUNANIN : 

 

 

ADI – SOYADI : 
………………………………………………………………………………............. 
TİCARİ ÜNVANI :  
 
………………………………………………………………………………………… 
YASAL ADRESİ :  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
TELEFON NO. : …………………........FAX NO. : ……………………………….. 
 
15/09/2014 Pazartesi günü saat 14:00’ de İhalesi yapılacak olan İstanbul 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi 
Cumhuriyet Mahallesi Çark Çıkmazı Mevkii 35 Pafta, 130 Ada, 174 Parsel 
558/60000 Hilmi Kayın İş Merkezi 4. Kat 221 (292/60000 Arsa payı), 222 
(136/60000 Arsa payı) , 223 (130/60000 Arsa payı)taşınmazın  satışına ait 
ihale şartnamesi ile bütün evrakı okudum ve aynen kabul ettim. Taşınmazın 
Tapu dairesi ve Belediye kayıtlarını, taşınmaz ve çevresinin özelliklerini 
inceleyerek kabul ettim.Mezkur Taşınmazın tamamı  
(Rakamla).………………………………….……………………………................       
(Yazıyla)..................................................................Peşin Fiyatla, ayrıca 
satışla ilgili vergi ve harçlar ayrıca tarafımdan ödenmek kaydıyla satın almayı 
kabul ve taahhüt ederim.  

 
 

                                                                                 YASAL TEMSİLCİSİNİN 
 
  

Adı – Soyadı : ……………………… 
 

 
                                                           İmzası           : ……………………… 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ  

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE 
 
 

 

15/09/2014 Pazartesi günü saat 14:00’ de İhalesi yapılacak olan 
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ait Sakarya ili Adapazarı 
İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Çıkmazı Mevkii 35 Pafta, 130 Ada, 174 
Parsel 558/60000 Hilmi Kayın İş Merkezi 4. Kat 221 (292/60000 Arsa payı), 
222 (136/60000 Arsa payı) , 223 (130/60000 Arsa payı)no’lu taşınmazın  
ihalesiyle ilgili teklifimiz ilişikte yer almaktadır. 
 

Gereğini arz ederim.  
 
 
  
 
  

Adı – Soyadı : ……………………… 
 

 
                                                                  İmzası         : ……………………… 
 
                                                                  Tarih            :.................................. 


