
SATIN ALMA TEKLİF FORMU

Fibabanka A.Ş.’nin maliki olduğu; ……. ili, ……... İlçesi, ……. Mahallesi ….. Mevkii, Pafta
No: …...Ada No ….., Parsel ….., tapu kaydındaki gayrimenkulü …... (............. TL) KDV Dahil
bedelle satın almak istiyorum.

1-) Teklifimin uygun bulunması halinde tarafıma yapılacak bildirimin tebliğinden itibaren en
geç …(..) gün içerisinde satış bedelinin tamamını FİBABANKA A.Ş. ................. Şubesi
nezdindeki TR................................. IBAN nolu TL hesabına yatırmayı, …../…../……. (bu tarih
de dâhil olmak üzere) tarihine kadar satış bedelinin Fibabanka A.Ş. ............... Şube
nezdindeki TR............................. IBAN numaralı hesabına ödenmediği durumda teklifin
geçersiz olacağını ve satın alma hakkımın sona ereceğini, işbu teklifin geçersiz olması
halinde bankanın bilgi vermeksizin taşınmaz/taşınmazları satış ilanına koyacağını ve
taşınmaz tahliye edilmemiş ise resmi tahliye işlemlerini başlatacağını bildiğimi kabul ve
beyan ederim.

2-) Satış bedelini belirtilen sürede ilgili hesaba yatırmamam halinde satın alma hakkımın
sona ermesini kabul ediyorum.

3-) Satıştan doğacak her türlü resmi harç ve giderler (rayiç değer, satış değerinden yüksekse
rayiç değer üzerinden) tarafımca karşılanacaktır.

4-) Bu teklif formunda yazılı olan posta adresime, faks numarama ve/veya e-posta adresime
yapılan bildirimler geçerli tebligat olacaktır.

5-) Yukarıda tapu bilgileri belirtilen gayrimenkulü, mevcut hukuki ve fiili durumu (elektrik, su,
havagazı, doğalgaz, telefon, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, aidat ile bilumum borçları,
lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan(m²), imar, iskân, sit, kamulaştırma, vefa
hakkı, şufa hakkı, bilimum şerhler, ayıp, eksiklik vb. durumları) ile önceden bizzat görüp,
araştırıp, inceleyip beğendim. Her türlü ön araştırma ve incelemeyi yaptım. Bu konuda
gelecekte Fibabanka Anonim Şirketi’nden eksiklik, ayıp, hasar, farklılık vesair nedenlerle
herhangi bir itiraz ve dava talebinde bulunmayacağımı beyan kabul ve taahhüt ederim.

6-) Taşınmazlar hakkında İnternet sitesindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve
ilanlarda verilen bilgiler veya kürsüde yapılan açıklamalar ile diğer bilgilerin taahhüt
niteliğinde olmadığını, iyi niyet çerçevesinde genel bilgi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan
ederim

7-) Gayrimenkulün fiili durumuyla alakalı Banka tarafından paylaşılan bilgileri de farklılık ya
da eksiklik olması halinde Bankanın herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını biliyor ve kabul
ediyorum.

8-) Banka ve tarafımdan kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması
ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, yatırılmış ise gayrimenkul satış
bedelinin iadesinde, paranın yatırılmasıyla iade edildiği tarihe kadar geçen süreye ait faiz
veya herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

9-) Banka, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği
kişilere, kurum veya kuruluşlara satış yapmakta, satışı dilediği bedel üzerinden yapmakta
veya iptal etmekte serbesttir. Teklif alındıktan sonra Bankanın satıştan vazgeçmesi halinde,



yatırılmış ise gayrimenkul satış bedelinin iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz,
tazminat vb. Herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.

10-) Taraflar arasında işbu şartnameden dolayı ihtilaf çıkması halinde Borçlar Kanunun 225
ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyarı açık arttırma hükümleri uygulanacak olup işbu
Şartname ve satış ile ilgili işlemlerden doğmuş ve doğacak uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gayrimenkul Satınalma Teklif Formunu ve Satış Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi
beyan ederim…./…/…..

Gerçek TC uyruklu kişilerin Nüfus Cüzdanı örnekleri, gerçek yabancı uyruklu kişilerin
pasaport örnekleri, başkası adına katılanların noter onaylı vekaletnameleri ile tüzel kişi
temsilcilerinin ise şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri asılları veya
noter onaylı suretleri ve eklenmelidir.


