
KATILIM KOŞULLARI

İşbu Katılım Koşulları, ilgili bulunduğu İlan’a ilişkin Açık Artırma’ya özel hüküm ve koşulları
düzenlemekte olup, Üye’nin/Katılımcı’nın Site’ye üyeliği esnasında Şirket ile akdetmiş olduğu
Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Burada yer alan düzenlemeler Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemelere ek
niteliğindedir ve Üyelik Sözleşmesi’nin burada aksi belirtilmeyen düzenlemeleri aynen geçerli
kabul edilecektir. Burada büyük harfle yazılı ifadeler, Üyelik Sözleşmesi’nde kendilerine
yüklenen tanımları ifade etmektedir.

Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemeler ile işbu Katılım Koşulları kapsamında yer alan
düzenlemeler arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Katılım Koşulları’nda yer alan
düzenlemeler geçerli kabul edilecektir.

Katılımcı, Açık Arttırma’ya katılmakla birlikte aşağıdaki hususları kabul etmiş addedilecektir:

1. Katılımcılar teklif sürecini takiben “Teklif Taahhüt Formu”nu doldurup imzaladıktan sonra
Satıcı’ya gönderilmek üzere Tapucom’un [KemankeşMah. Mumhane Caddesi Laroz Han
No:67/2 Beyoğlu, 34425, İstanbul] adresine iletmelidir. Aksi halde Katılımcılar, açık artırma
sonuç sürecine dahil edilmeyecektir. “Teklif ve Taahhüt Formu”nu imzalayarak göndermesi
sonrasında Açık Arttırma’yı kazanan Katılımcı, Satıcı’ya %5 oranında bir kapora (teminat)
iletmekle yükümlüdür.

2. Satıcı’nın, satışa sunulmuş olan Gayrimenkul’üne verilen teklifin minimum satış bedelini
geçmemesi durumunda, satıp satmamakta veya dilediği bedelle dilediğine satmakta, tapu
devri gerçekleşmeden önceki herhangi bir aşamada (tahsil edilen bedellerin iadesini yapmak
kaydıyla) satışı dilediği zaman iptal etmekte, geçersiz saymakta, ya da teklif toplama
sürecinin tekrarını ve veya koşullarının değiştirilmesini istemekte ya da söz konusu
gayrimenkulü süreli/süresiz satıştan geri çekmekte serbest olduğunu Katılımcılar kabul eder.

3.  Satışa konu Gayrimenkul’e ilişkin DASK ve Emlak vergileri, satış gününe kadar Satıcı
tarafından, satışın gerçekleşmesini müteakiben ise devralan Katılımcı tarafından ödenecek,
satışa konu Gayrimenkul’e ilişkin gerçek satış değeri üzerinden (rayiç değer satış değerinden
yüksekse rayiç değer üzerinden) ödenmek kaydı ile tüm alım – satım / tapu harç bedelleri ise
devralan Katılımcı tarafından karşılanacaktır.

4. Satışa konu gayrimenkullere ilişkin aidat, bakım onarım ve su, elektrik, doğalgaz ve
benzeri tüm kullanım giderlerinin, Satıcı’nın mülkiyet tarihinden başlamak suretiyle ve hiçbir
şekilde Satıcı’nın mülkiyet tarihinden önceki dönemleri kapsamayacak şekilde satış gününe
kadar olan kısmı Satıcı tarafından ödenecek, satışın gerçekleşmesini müteakiben oluşacak
ve/veya Satıcı’nın mülkiyetinden önceki tarihlere ait kullanımlardan kaynaklanan giderlerden
ise Satıcı sorumlu olmayacak ve bu giderler için Satıcı bir ödeme yapmayacaktır.

5. Satıcı’nın kazanan Katılımcı’ya Gayrimenkul’ü devrinin söz konusu olabilmesi için,
kazanan katılımcının bildirim sonrasında “Teklif Taahhüt Formu”nu imzalayarak iletmesi ve
%5 oranındaki kaporayı/teminatı yatırması gerekecektir. Satıcı, teklifin minimum satış
bedelinin altında gerçekleştiği durumlarda satıştan vazgeçebilecek, ancak Katılımcı herhangi
bir sebeple satın almadan vazgeçmesi halinde kapora Satıcı nezdinde irat kaydedilecektir.

6. Kazanan Katılımcı, teklifi kendi namına yapabileceği gibi belirleyeceği bir üçüncü şahıs
adına da yapabilecektir (hep birlikte “Teklif Sahipleri”). Ancak bu durumda Teklif Sahipleri’nin
kimliklerinin veya tüzel kişilerse ortak ve sorumlularının kimler olduğunu gösterir güncel bilgi
ve belgelerin Satıcı’ya ve/veya Şirket’e sunulması zorunlu olup, eksik bilgi ve belge verenler
bakımından satış veya teklif reddedilebilir.
7. İlan’a ilişkin bilgi ve görseller ile Açık Arttırma sırasında uygun görmesi halinde
Tapucom’un Katılımcı ile paylaşacağı İlan ve Gayrimenkul’e ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp,



ön bilgi mahiyetinde sağlanmaktadır. Katılımcı, bahsi geçen bilgi ve görseller ile mevcut
durum arasında farklılıklar olabileceğini, her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaktan bizzat
sorumlu olduğunu, mevcut durum ile beyan edilen bilgiler arasında söz konusu olabilecek
farklıklara / gizli ayıp suçlamalarına ilişkin olarak Şirket ve Satıcı’nın herhangi bir şekilde
sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

8. Katılımcı, Üyelik sırasında ve/veya İlan’a ilişkin olarak Şirket’e sağladığı bilgilerin Açık
Arttırma kapsamında Satıcı ile paylaşılabileceğini kabul eder.


