
 

Bursaspor Kulübü Derneği TaĢınmaz SatıĢ ġartnamesi 
 

Bursaspor Kulübü Derneği tarafından satıĢı yapılacak olan ve aĢağıda tapu kaydı ve niteliği 

belirtilen 1 (bir)  adet taĢınmaz, aĢağıda belirtilen esas, usul ve Ģartlarda satılacaktır. 

 

Tekliflerin Sunulabileceği Son Gün ve Saat: TaĢınmazı satın almak isteyen, istekliler en 

geç 23.05.2018 ÇARġAMBA 16:00 saatine kadar tekliflerini Bursaspor’a sunmuĢ ve 

ulaĢtırmıĢ olmalıdır. Bu tarihten sonra verilecek veya Bursaspor’a ulaĢacak teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

TAġINMA IN TAPU KAYDI VE NĠTELĠĞĠ: 

Sahibi         : Bursaspor Kulübü Derneği 

Hissesi       : Tam 

Ġl          : Bursa 

Ġlçes            : Osmangazi 

Mahallesi    : DereçavuĢ 

Pafta No     : H21B25B4C 

Parsel No   : 231 

Ada No       : 4991 

Yüzölçümü : 28.820,25 m2 

 

 

1. SatıĢ ġartları: TaĢınmazın satıĢı; satın alma talebinde bulunan yerli isteklilerin, kapalı zarf 

ile sundukları tekliflerin Bursaspor tarafından değerlendirilmesi ve eğer Bursaspor gerekli 

görürse teklif sunanlar arasında açık arttırma veya pazarlık yapılması suret yle 

gerçekleĢt r lecekt r. Yukarıda özellikleri belirtilen bir adet taĢınmaz satıĢa sunulmakta olup, 

teklif sunacak istekliler taĢınmaz için toplam bedel belirterek teklif sunacaklardır. TaĢınmaz 

için teklif edilecek minimum bedel 15.000.000,00-TL (OnbeĢ Milyon Türk Lirasıdır ).  

 

TaĢınmaz Ģartnamesini almak isteyen istekliler Ģartnameyi Bursaspor Özlüce Tesislerinden 

veya Bursaspor Resmi internet sitesinden temin edeceklerdir.  

 

2. Tekliflerin Hazırlanması: Teklifler kapalı zarf  ç nde, olacak Ģek lde hazırlanacaktır.  arfın 

içerisinde teklif mektubu ve belirtilen diğer gerekli belgeler olacaktır. 

 

a.  arfta;  taĢınmaz için teklif edilen toplam bedelin rakam ve yazı ile belirtild ğ , örneğ  bu 

Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun, “TaĢınmaz  atıĢı Tekl f Mektubu” 

bulunacaktır. Tekl f mektubu tekl f vermeye yetk l  k Ģ lerce  mzalanıp zarfa konulacaktır.  

 

b.Ilg l  kısımları tekl f sah b  tarafından doldurularak, her sayfası paraflanmıĢ ve son sayfası 

 mzalanmıĢ, iĢ bu taĢınmaz satıĢ Ģartnames   imzalanarak zarfa konulacaktır. 

 

c.  Tekl f veren eğer Ģ rket  se; 2018 yılına ait (geçerli) T caret   c l Memurluğundan alınmıĢ 

gayr menkul  kt sap etme yetk s  olduğunu göster r ana sözleĢme   T caret   c l 

Tasd knames , Ģ rket  tems le yetk l  k Ģ    k Ģ ler n k m olduğunu gösteren tems l belges  ve 

tems le yetk l  Ģahısların noterde düzenlenm Ģ ıslak  mzalı  mza s rküler zarfa konulacaktır. 



D ğer tüzel k Ģ lerde; yetk l  organlar tarafından yetk l  kılınan tems lc ye a t tasd kl  tems l 

belges  ve  mza s rküler  zarfa konulacaktır. 

 

d.Gerçek K Ģ ler; gerçek k Ģ  olması hal nde, nüfus cüzdan suret  ve  kametgah belges   le 

noter tasdikli imza beyannamesi zarfa konulacaktır. 

 

e. Vekaleten teklif sunulacak olması halinde; vek l adına düzenlenm Ģ, gayr menkul satın 

alma yetk ler n   çeren noter onaylı, ıslak  mzalı vekaletname ve vek l n noter tasd kl   mza 

beyannamesi zarfın içerisine konulacaktır. 

 

f. Teklif sunan gerçek veya tüzel kiĢinin açık adres,  elektronik posta adresi, faks numarası 

ve telefon numarası olmak üzere iletiĢim bilgilerinin yer aldığı beyan zarfın içerisine 

konulacaktır. 

 

 

3.Belgeler n SunuluĢ ġekli: Ġstekl ler, yukarıda sayılan belgeler n aslını veya aslına 

uygunluğu noterce onaylanmıĢ örnekler n  vermek zorundadır.  

 

Hazırlanan tekl f zarfı üzer ne, BUR A POR KULÜBÜ DERNEĞĠ TAġINMA  SATIN ALMA 

TEKLĠFĠ  bares   le tekl f sah b n n adı soyadı, adres , telefon ve faks numarası yazılıp 

kapatılacaktır. 

 

 

Tekl fler n  er leceğ   er: Tekl fler, kapalı zarf  ç nde, satıĢ  lanında bel rt len Ġzm r yolu 

4.km Bursaspor Özlüce Tesisleri Nilüfer Bursa adresine belirtilen son tarihte ulaĢmıĢ olacak 

Ģek lde gönder lecek veya elden teslim edilecektir. 

 

Posta  le gönder len tekl f mektuplarında, postadak  gecikmeler dikkate alınmayacaktır 

23.05.2018 ÇARġAMBA tarihi saat 16:00’dan tarihinden sonra kapalı teklif verilemez. 

 

4. Tekl fler n A ılması:  

 

a. Ġlanda belirtilen tarih ve saate kadar, elden veya posta ile Bursaspor’a ulaĢan tekl fler, 

Bursaspor Kulübü Derneği Özlüce Tesislerinde; gayrimenkul satıĢ değerlendirme komisyonu 

tarafından 24.05.2018 tarihinde a ılacaktır.  Açılan tekliflerin ilk değerlendirmesi 

gayrimenkul satıĢ değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır. Ġlk değerlendirmeden 

sonra; gayrimenkul satıĢ değerlendirme komisyonu dilerse veya gerekli görürse teklif veren 

istekliler arasında açık arttırma veya pazarlık usulü ile tekrar fiyat vermelerini isteyebilir. 

Bundan sonra; gayrimenkul satıĢ değerlendirme komisyonu son değerlendirmesini 

yapacaktır.  atıĢ ile ilgili son kararı Bursaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu verecektir. 

 

b. Sadece tek teklif sunulmuĢ olursa, teklif sahibi istekliyle pazarlık yapmak yetki ve inisiyatifi 

Bursaspor Kulübü Derneği’ne aittir. 

 

 

5.Tekl ften D nüleme eceğ : Tekl f veren  stekl ler n tümü taĢınmazın satıĢı 

sonuçlanıncaya kadar; en yüksek b r nc  ve  k nc  tekl f sah b   stekli ise, satıĢın Bursaspor 

Kulübü Derneği Yönetim Kurulunca onaylandığı ya da satıĢ bedel n  ödey p, satıĢ  Ģlemler n  



yapması yönünde yazılı b ld r m yapılıncaya kadar tekl f yle bağlı olup, tekl f nden 

vazgeçemez.  

 

6.Sonucun Bildirilmesi: Gayrimenkul satıĢı için gelen teklifler arasında yapılan 

değerlendirme sonucunda, satıĢın yapılacağı teklif sahibine müracaatında verm Ģ olduğu 

açık adres ne, elden tebl gat, elektronik posta, faks,  yollarından biriyle yazılı olarak 

bildirilecektir. Bu adrese yapılan b ld r mler n, geç c  veya uzun sürel  olarak adreste 

bulunmama sebeb yle  stekl ye ulaĢmaması veya adres değ Ģ kl ğ n n Bursaspor’a yazılı 

olarak b ld r lmemes  neden yle tebl ğ ed lememes nden Bursaspor sorumlu değ ld r. 

Bildirimin belirt len nedenlerle alıcıya ulaĢamaması hal nde, b ld r m yazısının  stekl n n 

adres ne götürüldüğü tar hte b ld r m yapılmıĢ sayılır. 

 

7.SatıĢ Bedel n n  denmes : Tekl f  uygun görülen gerçek veya tüzel k Ģ ye, tekl finin 

kabulü Bursaspor tarafından bildirilecektir. 

 

TaĢınmazı satın alacak Ģahıs veya f rma Bursaspor Kulübü’ne baĢvurarak satıĢ bedel n , 

ödeyecektir.  atın almaktan vazgeçilmesi veya satıĢ bedel n n ödenmemes  durumunda 

Bursaspor en yüksek d ğer tekl f sah pler   le satıĢ  Ģlem n  yürütmekte serbestt r. Tekl f 

sah b n n bu konuda h çb r  t raz hakkı olmayacaktır. 

 

8. erg   Har  ve Masraflar:  atıĢı yapılacak taĢınmaz  ç n doğan harç, tapu harçları, verg , 

s gorta ve d ğer masraflar alıcıya a tt r. 

 

9.Satılanın Durumu ve Bursaspor Kulübü Derneği’nin Sorumsuzluğu: 

 

a. Bursaspor Kulübü Derneği’nin satıĢa sunduğu taĢınmaz herhang  b r taahhüt veya garant  

olmaksızın “mevcut hukuk  ve f  l  durumda” satılmaktadır. Gerek satıĢ Ģartnames nde ver len 

bilgiler, gerekse basın ve  nternette yayınlanan her türlü  lanlar ve Bursaspor’un gayr menkul 

 le  lg l  verd ğ  tüm b lg  ve açıklamalar taahhüt n tel ğ nde olmayıp genel tanıtıcı b lg  

n tel ğ nded r. Gayr menkul ile ilgili olarak yayımlanan bilgiler Bursaspor Kulübü Derneği 

açısından herhang  b r taahhüt  çermed ğ nden, hukuk  ve f  l  gerekl  araĢtırmalar, 

gayr menkulün  stekl s  tarafından yapılmalıdır. F  l  durum  le Bursaspor tarafından ver len 

bilgilerin farklı olması halinde, Bursaspor’un verdiğ  b lg lerden dolayı herhangi bir 

yükümlülüğü yoktur. 

 

b. Ġstekl ; gayr menkulün mevcut durumunu, (hasar, tapu kaydı, h sse, alan (m ),  mar 

durumu,  skan, s t, vefa hakkı, Ģufa hakkı, b lumum Ģerhler vb. durumları) üzer ndek  

yükümlülükler  görmüĢ ve gayr menkul  le  lg l  resm  kayıtlar dah l her türlü  ncelemey  

yapmıĢ ve kabul ed lm Ģ sayılır. Ġstekl  bu nedenlerle gayr menkulün alımından 

vazgeçemeyeceğ  g b  Bursaspor Kulübü Derneğ ’nden, bu nedenler ile ilgili herhangi bir 

itiraz ve talepte bulunmayacağını peĢ nen kabul eder. Bu konuda, g zl  ayıp iddiasıyla 

gelecekte Bursaspor Kulübü Derneği’nden herhangi bir itiraz ve hak talebinde 

bulunmayacaktır. 

 

 

 

 

 



 

10.Teklif Sunamayacak Olanlar: AĢağıdak  Ģahıslar doğrudan ve dolaylı olarak taĢınmazı 

satın almak için teklif sunamayacaktır. 

 

a. Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kiĢiler, 

b. Bahsedilen gayrimenkul ile ilgili olarak her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar,  

c. Bursaspor Kulübü Derneği Mevcut Yönetim Kurulu, Mevcut Disiplin Kurulu ve Mevcut 

Denetleme Kurulu asli ve yedek üyeleri ile bu kiĢilerin anne, baba, eĢ ve çocukları 

d. Bursaspor Kulübü Derneği diğer tüm çalıĢanları 

 

 

11.Bursaspor Kulübü Derneğ  Ġhale Serbestl ğ : Bursaspor Kulübü Derneği, satıĢ 

 Ģlemler nde      sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve Kamu Ġhale Kanununa tab  

olmadığından, satıĢı yapıp yapmamakta veya d led ğ ne yapmakta serbestt r.  

 

Bursaspor Kulübü Derneği; teklifler alındıktan sonra satıĢtan vazgeçme hakkına sahiptir. 

 

12. ġartnamen n Kabul Ed lm Ģ Sa ılması: Tekl f veren  stekl ler bu Ģartnamey  görmüĢ ve 

 çer ğ n  kabul etm Ģ sayılırlar. 

 

13. atıĢ ġartnames nden ve veya onun uygulamasından doğacak uyuĢmazlıkların 

çözümünde Bursaspor Kulübü Derneğ  defter ve kayıtları  le ses kaydı, görüntü kayıtları, faks 

c hazı kayıtları kes n ve münhasır del l n tel ğ nde olup satıĢ  le  lg l   Ģlemlerden doğan 

uyuĢmazlıkların çözümlenmes nde, Bursa Mahkemeler  ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır.  

 

 

 

Bu ġartnamede bel rt len hususlar tarafımdan   tarafımızdan okunup, anlaĢılarak, kabul 

ed lm Ģ ve tekl f m z .... / .... / 2018 tar h nde bu kapsamda ver lm Ģt r. 

 

TEKLĠF VERENĠN; 

ADI  OYADI ÜNVANI :  

TC. KĠMLĠK NO :  

VERGĠ NO :  

ADRE Ġ :  

TEL. / FAKS NO :  

ĠM A I : 

 

TEM ĠLCĠ  VEKĠLĠN 

ADI SOYADI :  

TC. KĠMLĠK NO :  

VERGĠ NO :  

ADRE Ġ :  

TEL. / FAKS NO :  

ĠM A I : 

EKLER : 

Ek : TaĢınmaz  atıĢı Tekl f Mektubu Örneğ   


