EK: 8
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TAŞINIRLARI (MAKİNE, EKİPMAN, HURDA vs.) SATIŞ
ŞARTNAMESİ
Türkiye İş Bankası A.Ş., maliki bulunduğu ..…… ili, ……….. ilçesi, ……. pafta, …….. ada, ……. parseldeki
taşınmazda bulunan taşınırları, anılan taşınmazdan ayrı olarak internet, gazete ilanı, afiş ve benzeri yollarla satışa
sunmuştur. Teklif ile başlayıp satımın tamamlanmasına kadar geçecek süreçte, satımın koşullarını içeren işbu
şartnamede Türkiye İş Bankası A.Ş. “Banka” ve taşınırları satın alma teklifinde bulunanlar da “Teklif Veren”
olarak anılacaktır.
1- Teklifler, gayrikabili rücu ve kesinlikle bağlayıcıdır. Teklif vermek, hiçbir durumda Bankadan bir talep hakkı
doğurmaz. Banka, taşınırların satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişi ya da kişilere,
kurum ya da kuruluşlara yapmakta veya teklifleri dilediği koşullarda değerlendirmekte yahut dilediği teklifi
kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. 4734 ve 2886 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.
2- İlan edilen satış bedellerinin altındaki teklifler ile teminatı yatırılmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3- Taşınırları almak için teklif vermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, satın alma teklif tutarının %5’i
oranındaki peşinatı (satış bedeli hangi para cinsi üzerinden belirlenmiş ise onun üzerinden) Bankanın en yakın
Şubesi’ne, ad ve soyadını da belirtmek suretiyle “Taşınırların satışı için yatırılan teminat tutarı” açıklaması ile
yatırmak zorundadır. Teminatın yatırılması, taşınırların teklif verene satışının yapılması konusunda Bankayı
bağlamaz.
Teklif veren, teklif mektubu ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Taşınırları Satış Şartnamesini Bankanın herhangi bir
şubesindeki yetkili personel huzurunda imzalayarak, o Şubeye teslim edecektir. Tekliften vazgeçilebilmesi
Bankanın yazılı kabulüne bağlıdır.
4- Teklifin Bankaya ulaşmasından itibaren 30 gün geçmesine rağmen teklifin kabul edildiği ilgilisine
bildirilmediği takdirde, teklif reddedilmiş sayılacaktır.
5- Taşınırların satışı, bu şartnameye uygun en yüksek teklif verene, teklifin Banka tarafından uygun bulunması
halinde yapılacaktır. Banka, teklifler ile ilgili incelemelerini sonuçlandırdıktan sonra teklifi uygun bulunan teklif
verene, teklifinin kabul edildiğini yazılı olarak bildirilecektir.
Teklif verenin işbu şartnamede belirttiği adresine yapılacak tebligatın, adres değişikliği ve/veya PTT’deki
gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından ya da hiç ulaşmamasından Banka sorumlu değildir.
6- Banka’nın teklifinin kabul edildiğini bildirdiği teklif veren; bildirimin tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün
içinde mesai saati bitimine kadar, satın alma teklif bedelini, (satış bedeli hangi para cinsi üzerinden belirlenmiş
ise onun üzerinden) nakden ve defaten, Banka’nın herhangi bir şubesi aracılığı ile yatıracak ve yatırdığına dair
dekontun örneğini kendisine tebliğ yazısında bildirilecek olan Şube'ye teslim edecektir. Teklif bedelinin bu süre
içinde yatırılmamış olması halinde Banka, taşınırları serbestçe tasarruf edebilecektir. Teklif sahibi bu hususa
hiçbir itirazının olmadığını şimdiden kabul eder. Teklif sahibi, yatırdığı teminatın her ne nedenden olursa olsun
Bankaya karşı doğmuş doğacak her türlü borçları ile Bankanın doğmuş doğacak her türlü zararlarına karşılık
Bankaya rehinli olduğunu, verilen süre içerisinde teklif bedelini yatırmaması nedeniyle satışın yapılmamasından
dolayı Bankanın doğmuş doğacak tüm zararlarına (taşınırın satış bedeli ile teklif ettiği bedel arasındaki fark ve
faizleri, sigorta, vergi, resim, harç, her türlü masraflar, yoksun kalınan kira bedelleri, her türlü zarar-ziyan ve
benzeri.) karşılık teminat bedeli üzerinde Bankanın hapis, takas ve mahsup haklarının da bulunduğunu, yatırılan
teminat bedelinin Bankaca zararlarına karşılık olmak üzere takas ve mahsubuna yetkili olduğunu, Bankaca
yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde herhangi bir borcunun yahut Bankanın herhangi bir zararının
olmadığının Bankaca tespit edilmesi halinde ancak teminatın kendisine iade edilebileceğini gayrikabili rücu ve
kayıtsız şartsız olarak şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
Türkiye İş Bankası A.Ş. Taşınırları (Makine,Ekipman,Hurda Vs..) Satış Şartnamesini okuyarak kabul ettiğimi
beyan ederim.
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