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TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ARSALARI 
“AÇIK ARTIRMA” ĠLE SATIġ ġARTNAMESĠ 

 
1- Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı’nın (Bundan böyle ĠDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak 

Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. (Bundan böyle EMLAK YÖNETĠM olarak anılacaktır.) tarafından 
düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin ĠDARE tarafından 
değerlendirilmesi yöntemiyle satıĢa sunulmuĢtur.  

2- Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel/Ankara ile TOKĠ Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı/ĠSTANBUL 
ve www.emlakyonetim.com.tr’den internet bağlantıları ile 09/06/2021 ÇarĢamba ve 10/06/2021 
PerĢembe günleri öğleden önce (10.30 baĢlangıç) ve öğleden sonra (14.00 baĢlangıç) olacak 
Ģekilde, 4 ayrı oturum halinde (ÇarĢamba öğleden önce 1 no.lu, öğleden sonra 2 no.lu; 
PerĢembe öğleden önce 3 no.lu, öğleden sonra 4 no.lu oturumlar yapılacaktır. Teklifler toplantı 
sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır. 

3- Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kiĢiler, katılım teminatı olarak toplantı 
öncesinde EMLAK YÖNETĠM’in Halk Bankası A.ġ. Halkalı ġubesi nezdindeki  
TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda 
kurulacak veznelere, talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı muhammen bedeli 25.000.- 
TL (yirmibeĢbin) den az olan her arsa için ayrı ayrı 1.000.-TL (bin), muhammen bedeli 25.001.- 
(yirmibeĢbin bir) ile 500.000.-TL (beĢyüzbin) arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.-TL 
(beĢbin), muhammen bedeli 500.001.-TL (beĢyüzbinbir)  ile 1.000.000.-TL (birmilyon) arası 
olan her arsa için ayrı ayrı 50.000.-TL(ellibin), muhammen bedeli 1.000.001. (birmilyonbir) - 
50.000.000 TL (ellimilyon) arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000.- TL (yüzbin), muhammen 
bedeli 50.000.001 (ellimilyonbir)’den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 500.000.-TL (beĢyüzbin) 
katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için iĢbu 
Ģartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kiĢiye her bir katılım teminatı için bir bayrak 
numarası verilecektir. Katılımcılar en yüksek teklif sahibi olduklarında kullandıkları bayrağı 
teslim edeceklerdir. 

4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmıĢ iĢbu Ģartname, 
teklif veren tüzel kiĢi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekâleten katılım 
oluyorsa; gerçek veya tüzel kiĢiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale 
bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi 
EMLAK YÖNETĠM yetkililerine salonlardaki stantta teslim edilecektir. 

5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla 4.maddede belirtilen katılım 
evraklarını müzayededen 1 gün öncesine kadar iletmek ve EMLAK YÖNETĠM’den 
mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek artırmaya 
katılabileceklerdir.  

6- Ġnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılacak gerçek ya da tüzel kiĢiler, açık artırmaya 
salonlardan katılmak yerine uzaktan teklif vermeyi kendi iradeleriyle kabul etmiĢlerdir. Bu 
nedenle kullandıkları internet bağlantıları, bilgisayar yazılım sistemleri ve EMLAK YÖNETĠM’in 
internetten teklif alınabilmesi için oluĢturduğu sistemler dahil tüm teknik alt yapıdan kaynaklı 
herhangi bir sebeple tekliflerinin farklı, yanlıĢ, eksik, fazla, geç vd. Ģeklinde ulaĢması nedeniyle 
herhangi bir itiraz hakları olmadığını kabul ederler. Bu konuda ĠDARE/EMLAK YÖNETĠM’in 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır, teklif ihalede görüldüğü haliyle iĢleme alınacaktır. 

7- TaĢınmazlar hakkında internet sitesinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen veya diğer 
yollarla yapılan tanıtım, broĢür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ile diğer bilgiler 
taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif verenler taĢınmazı mevcut durumu 
ile (kiracı, hasar, hisse, iĢgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüĢ, incelemiĢ, beğenmiĢ ve 
kabul etmiĢ sayılacak olup; bu konuda gelecekte ĠDARE’den/ EMLAK YÖNETĠM’den herhangi 
bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. ĠDARE ve/veya EMLAK YÖNETĠM, tanıtım dokümanında 
yer alan bilgi ve belgeler ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan 
sorumlu değildir. Tanıtım dokümanında yer alan bilgi, belge ve açıklamalar hiçbir surette 
ĠDARE’yi ve/veya EMLAK YÖNETĠM’i ilzam etmez. TEKLĠF SAHĠBĠ’nce, açık artırma tarihinden 
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önce TAġINMAZ’ın yerinde incelenmesi esastır. TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ihalenin her aĢamasında 
ve SÖZLEġME’nin imza tarihi ve tapu devrinin yapıldığı tarih itibariyle TAġINMAZ hakkında 
tam bilgi sahibi olduğu kabul edilir. KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ/ALICI ihale ilanı, ġARTNAME 
ve SÖZLEġME’deki hükümleri aynen kabul etmiĢ sayılır. SatıĢ sözleĢmesi imzalandıktan sonra 
ĠDARE dıĢında yapılacak plan tadilatlarından ĠDARE sorumlu olmayıp; ALICI, plan değiĢikliğine 
itiraz için yetkilidir. 

8- ĠDARE; tanıtım amaçlı broĢür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taĢınmazlardan dilediğini, 
toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıĢtan çekmeye, toplantı baĢkanı da teklif alma 
sırasını değiĢtirmeye yetkilidir.  

9- SatıĢ listesindeki taĢınmazlar için muhammen bedeli üzerinden vadeli teklif alınacaktır.  
10- En yüksek teklifi veren alıcı, teklif alma toplantısı sonunda, teklif bedeli üzerinden %4’lük  

teminatı en geç toplantıyı takip eden 2 (Ġki) iĢ günü mesai bitimine kadar (11/06/2021 – 
14/06/2021 saat 17.00’a kadar) ĠDARE’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Bilkent ġubesi 
nezdindeki IBAN No: TR43 0001 0017 6205 3893 2050 03 no.lu hesabına ve aynı zaman 
zarfında teklif bedeli üzerinden % 2+KDV tutarındaki hizmet bedelini EMLAK YÖNETĠM’in Halk 
Bankası A.ġ. Halkalı ġubesi nezdindeki  
IBAN TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 hesabına ödeyecek ve ödemeye iliĢkin dekontu 
EMLAK YÖNETĠM yetkililerine teslim edecektir.  

11- Toplantıda verilen en yüksek teklifler, teklif sahiplerinin %4’lük teminatları ve %2+KDV 
tutarındaki EMLAK YÖNETĠM hizmet bedelini yatırmıĢ olmaları halinde ĠDARE’nin onayına 
sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iĢ günü içerisinde ĠDARE’ye EMLAK YÖNETĠM tarafından teslim 
edilecektir. Ġhale, ĠDARE’nin onayı ile kesinleĢecektir. ĠDARE, arsa satıĢlarında 2886 sayılı 
yasaya ve 4734 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta veya 
iptal etmekte serbesttir. ĠDARE’nin satıĢtan vazgeçmesi halinde, EMLAK YÖNETĠM’e yatırılmıĢ 
olan katılım teminatları ile ĠDARE’ye yatırılan %4’lük teminat tutarları ve EMLAK YÖNETĠM’e 
yatırılan %2+KDV hizmet bedeli iade edilecektir. Teminatların iade edilmesine kadar geçecek 
süreye iliĢkin ĠDARE / EMLAK YÖNETĠM’den faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı 
bulunmayacaktır. 

12- Teklif verenler iĢbu Ģartnamenin tüm hükümleri çerçevesinde ihale anında ulaĢtıkları teklif 
bedelleriyle bağlıdır. SatıĢ SözleĢmesi imzalanana kadar vadeli en yüksek 3 teklif sahiplerinin 
de katılım teminatları alıkonulacaktır. En yüksek teklifi verenin teminatlarını yakmak suretiyle 
teklifinden vazgeçmesi halinde; ĠDARE, verilen tekliflerde sırayla en yüksek 3 teklifi veren 
katılımcılara satıĢ yapabilir. Bu durumda 2. ve 3. teklif sahipleri teklif bedelleri ile en yüksek 
teklif verenin hak ve yükümlülüklerine sahip olur. 

13- Ġhale sonucu, ihalenin onay tarihini takip eden ilk iĢ günü, EMLAK YÖNETĠM tarafından alıcılara 
iĢbu Ģartnamede teklif sahibi tarafından belirtilen adreslerine iadeli-taahhütlü tebligat yolu ve 
iĢbu Ģartnamede belirtilen cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) gönderilerek bildirilecek olup, bu 
tarihten itibaren 10 (on)  gün içerisinde kabul edilen bedel; peĢin ise tamamını nakden ve 
defaten, taksitli ise peĢinat tutarını nakden ve defaten ödeyerek sözleĢme imzalamak 
zorundadır. Alıcı ödemeyi, T.C. Ziraat Bankası’na müracaatla, Arsa Tahsilat Sistemine 
açıklama kısmında arsa numarasını (ĠDARE’ce oluĢturulan ve ödeme sisteminde kullanılan, 
arsayı tanımlayan arsa kimlik numarası) vererek ödeme yükümlülüğündedir. Bu iĢlem için 
alıcının ilgili banka nezdinde bir hesabının bulunması gereklidir. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesinin tüm sorumluluğu Alıcıya aittir. Ödemelerin belirtilen Ģekilde yapılmaması 
durumunda satıĢın onaylanmayacağı Alıcı tarafından kabul edilmiĢ sayılır. Alıcı bu durum 
sonucunda ĠDARE’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt 
eder. Mücbir sebepler dıĢında süre uzatımı verilmeyecektir. 

Mücbir sebepler  
a) Doğal afetler, 
b) Kanuni grev, 
c) Genel salgın hastalık, 
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 
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e) Gerektiğinde ĠDARE tarafından belirlenecek benzeri diğer haller, 
14- Toplu Konut Ġdaresi Kaynaklarının Kullanım ġekline ĠliĢkin Yönetmeliğinin 27.maddesine 

istinaden, bankalar tarafından belirlenen kredi (ticari kredi, tüketici kredisi, arsa kredisi) faiz 
oranları dikkate alınarak piyasa koĢulları, tutar, vade ve alıcının ödeme gücü vb. hususlar 
doğrultusunda ĠDARE tarafından tespit edilecek faiz oranı ile peĢin/peĢinat ödemeleri 
faizlendirilerek, 3 (üç) ayı geçmemek koĢuluyla vadelendirilebilecektir. ĠDARE, vadelendirme 
yapıp yapmamakta serbesttir.Bu oran yukarıda sayılan parametrelere göre tespit edileceğinden 
farklılık arz edebilir. 

15- Alıcı ile ĠDARE arasında sözleĢme bağıtlanacak olup bu aĢamada ĠDARE’nin teminat Ģartlarına 
uyulacaktır. SözleĢme aĢamasında; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği satıĢ bedeli 
üzerinden hesaplanan tutara ait yatırılması zorunlu olan ihale karar pulu (‰5.69) ve sözleĢme 
damga vergisi (‰9.48) tutarını ödeyecektir.  
Alıcı ödemeyi, T.C. Ziraat Bankası’na müracaatla, Arsa Tahsilat Sistemine açıklama kısmında 
arsa numarasını (ĠDARE’ce oluĢturulan ve ödeme sisteminde kullanılan, arsayı tanımlayan 
arsa kimlik numarası) vererek ödeme yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesinin tüm sorumluluğu Alıcıya aittir. Ödemelerin belirtilen Ģekilde yapılmaması 
durumunda satıĢın onaylanmayacağı Alıcı tarafından kabul edilmiĢ sayılır. Alıcı bu durum 
sonucunda ĠDARE’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt 
eder.  
Alıcılar ödemelere iliĢkin dekontları, EMLAK YÖNETĠM’e teslim ettikten sonra satıĢ sözleĢmesi 
imzalamaya hak kazanacaklardır. (EMLAK YÖNETĠM banka dekontlarını sözleĢme ile birlikte 
ĠDARE’ye göndermek zorundadır.) 

16- Satın almaktan vazgeçen veya %4’lük teminat veya mal/peşinat bedeli ile damga vergisi 
ve karar pulu bedellerini T.C. Ziraat Bankası’na müracaatla Arsa Tahsilat Sisteminden 
yapmayan, süresinde yatırmayan veya yatırıp da süresinde sözleşmesini imzalamayan 
teklif sahibinin hakkı iptal edilerek, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan 
katılım teminatı ve %4’lük teminatı İDARE’ce irat kaydedileceği gibi, EMLAK YÖNETİM de 
tahsil ettiği %2 + KDV hizmet bedelini irat kaydedecektir.  
İDARE ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın 
satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile 
birlikte EMLAK YÖNETİM tarafından tahsil edilen hizmet bedeli de teklif verene iade 
edilecektir. 

17- 03 Mayıs 2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu Konut 
Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 
SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği’nin 7.maddesinde belirtilen kiĢiler ihaleye 
katılamaz. Ġlgili madde ile ihaleye katılımı yasaklanmasına rağmen ihaleye katılım olduğunun 
anlaĢılması halinde ĠDARE; bu katılımcıların, katılım teminatını irat kaydetmeye yetkili olduğu 
gibi, EMLAK YÖNETĠM de tahsil edilen %2 +KDV hizmet bedelini almaya hak kazanacaktır. 

18- ĠDARE, alıcı tarafından %2 +KDV hizmet bedelinin EMLAK YÖNETĠM’e ödendiğine dair fatura 
kendisine ibraz edilmeden satıĢ ve/veya tapuda taĢınmaz devir iĢlemini gerçekleĢtirmeyecektir. 

19- Toplantı baĢkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kiĢileri 
toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı 
bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü baĢkanı ayrıca birbiriyle iliĢkili 
taĢınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taĢınmazların tek 
tek satılacağına, hangi taĢınmazların ise Inter-Connect sistemle satılacağına Kürsü BaĢkanı 
ĠDARE’nin görüĢünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter-Connect sistemde lotlar için 
teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp tamamı tek lot halinde % 10 
artırılarak satıĢa sunulur. 

20- Toplantıda herhangi bir teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi 
takip eden 3 (Üç) iĢ günü sonunda iade alabileceklerdir. 

21- Teklif veren tarafından yatırılan katılım teminatı ve %4’lük teminat; satıĢın kesinleĢmesinden 
sonra satıĢ bedelinin peĢinatından düĢülecektir. PeĢin ve vadeli satıĢ nedeniyle %4’lük teminatı 
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yatırmak zorunda kalan ve ihaleyi kazanamayan teklif sahiplerinin ĠDARE hesabına yatırmıĢ 
oldukları %4’lük teminatları ihale sonuçlandıktan (sözleĢme imzalandıktan) sonra en geç 5 
(BeĢ) iĢ günü içerisinde iade edilir. 

22- SatıĢı vadeli olarak gerçekleĢtirilen arsaların ödemelerinin takibi T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla 
yapılacaktır. Vadesi gelen taksitler, Banka nezdindeki vadesiz hesap numarasına %0,4 (Binde 
Dört) BANKA komisyonu ve  BANKA komisyonunun BSMV’si ile birlikte yatırılır. 

23- SatıĢı vadeli olarak gerçekleĢtirilen arsaların taksit ödemelerinde, Her takvim yılının 1 Ocak - 30 
Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık 
dönem olarak Kabul edilir. Ġlk taksitin baĢladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o 
dönemin sonuna kadar sabit kalır. Her altı aylık dönemin baĢında (Ocak -Temmuz) o dönemde 
geçerli olacak aylık taksit miktarı, sözleĢme imzalama tarihine bakılmaksızın, bir önceki altı aylık 
TÜĠK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) artıĢ oranlarına göre, her dönem için 
artıĢ oranına göre yeniden hesaplanarak, BANKA tarafından ALICI’ya SMS ile bildirilir (ÜFE 
negatif gerçekleĢtiğinde indirim yapılmayacaktır). Ġlk ve son taksitin baĢladığı ayın altı aylık 
dönemin baĢlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artıĢ oranını 
değiĢtirmez. 

24- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm Ģartların yerine gelmesini takiben 
gerçekleĢecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli 
satıĢlarda tapu devir iĢlemine kadar olan, emlak vergisi ve gayrimenkulün aynından 
doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karĢılanacaktır. 

25-  “İmar Uygulaması sonucu oluşacak mülkiyete esas alan üzerinden mahsuplaşılacaktır.” Veya 
“İş bu taşınmazlarda 18 uygulaması yapılmakta olup, uygulama sonrası yüzölçümde değişiklik 
olması halinde satış bedeli (teklif edilen bedel) TL/m² üzerinden dikkate alınacaktır.” Ġbaresi 
bulunan taĢınmazlarda; 

a) ĠDARE’ce belirlenecek Ģartlarla, Ġhalede oluĢan bedel üzerinden mahsuplaĢılacaktır. 
b) Uygulamanın tesciline müteakip tapu devri yapılabilecektir. 

26- TaĢınmazların tapu kaydında 1164 Sayılı Kanunun Ek 4. maddesine göre bulunan Ģerhler, bu 
taĢınmazların imar uygulaması sonucu kamuya terk edilmesi gereken alanların bedelsiz 
terklerinden sonra terkin edilebilecektir. 
ĠĢ bu Ģerhler, imar uygulaması sonrasında oluĢacak DOP ve KOP parsellerinin Hazine’ye 
devredilmesini müteakip terkin edilmektedir.  

27- Aksaray ili, Merkez ilçe, Bahçesaray mahallesinde bulunan 5 adet taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

28- Ankara ili, Akyurt ilçesi, Buğduz imar mahallesinde bulunan taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:3 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

29- Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Elvanköyü mahallesinde bulunan 2 adet taĢınmazın imar 
planlarında revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme 
hükümlerine göre tapu devri yapılabilecektir. 

30- Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Yapracıkköyü mahallesinde bulunan 3 adet taĢınmazın imar 
planlarında revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme 
hükümlerine göre tapu devri yapılabilecektir. 

31- Ankara ili, Polatlı ilçesi, Mehmet Akif mahallesinde bulunan taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

32- Ankara ili, Sincan ilçesi, Saraycık mahallesinde bulunan 2 adet taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

33- Ankara ili, Sincan ilçesi, Temelli/Alcı mahallesinde bulunan 3 adet taĢınmaz ile Temelli/Alagöz  
mahallesinde bulunan 2 adet taĢınmazın imar planlarında revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak 
olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine göre tapu devri yapılabilecektir. 
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34-  Ankara ili, Sincan ilçesi, Temelli/Malıköy mahallesinde bulunan 2 adet taĢınmazın imar 
planlarında revizyon (Hmax:3 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme 
hükümlerine göre tapu devri yapılabilecektir. 

35-  Elazığ ili, merkez ilçe, ġahinkaya mahallesinde bulunan 9 adet taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

36- Ġstanbul ili, GaziosmanpaĢa ilçesi, Küçükköy mahallesinde bulunan taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

37- Ġstanbul ili, Pendik ilçesi, Dolayoba mahallesinde bulunan taĢınmazın imar planlarında revizyon 
(Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine göre tapu 
devri yapılabilecektir. Ayrıca parsel üzerinde yetiĢkin ağaçlar bulunmaktadır. 

38- Ġstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Battalgazi mahallesinde bulunan taĢınmazların imar planlarında 
revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. Ayrıca, parseller üzerinde tek katlı yapılar bulunmaktadır. 

39- Ġzmir ili, Narlıdere ilçesi, Narlıdere mahallesinde yer alan 156 ada 1962 parsel no.lu taĢınmaz, 
halihazırda plansız durumda olup; “YaklaĢık 20.219 m2 GeliĢme Konut Alanı – YaklaĢık 2.681 
m2 Özel Eğitim Alanı – YaklaĢık 2.049 m2 Konut + Ticaret Alanı ile Sosyal Donatı Alanları-Park 
ve Yol” olarak hazırlanan imar planları onay aĢamasındadır. Ġmar planlarının ihale tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde onaylanmaması halinde, arsa bedeli olarak yatırılan tutar alıcının talep 
etmesi durumunda Ġdareye yatırıldığı tarih itibariyle (YĠ - ÜFE+TÜFE)/2 oranında, talep tarihine 
kadar güncellenerek geri iade edilecektir. EMLAK YÖNETĠM’ e yatırılan komisyon + KDV 
bedelinin güncellenmeden iadesi sağlanacaktır. Damga vergisi ve karar pulu iade 
edilmeyecektir. 

40- Konya il, Meram ilçesi, KaĢınhanı mahallesinde yer alan 5 adet taĢınmazın imar planlarında 
revizyon (Hmax:3 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine 
göre tapu devri yapılabilecektir. 

41- Samsun ili, Ġlkadım ilçesi, Kıran mahallesinde yer alan taĢınmazın imar planlarında revizyon 
(Hmax:3 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme hükümlerine göre tapu 
devri yapılabilecektir. 

42- Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Nusratiye mahallesinde yer alan 2228/1 nolu taĢınmazın imar 
planlarında revizyon (Hmax:6 kat) yapılacak olup, imar plan revizyonundan sonra sözleĢme 
hükümlerine göre tapu devri yapılabilecektir. 

43- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar mah. 29101/27 ve 29102/6 ada/parselleri kapsayan 
imar planı, Ankara 4. Ġdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiĢ olup; iptal kararına karĢı istinafa 
gidilmiĢ ve istinaf süreci devam etmektedir. Ġptal kararının kesinleĢmesi halinde arsa bedeli 
olarak yatırılan tutar alıcının talep etmesi durumunda Ġdareye yatırıldığı tarih itibariyle (YĠ - 
ÜFE+TÜFE)/2 oranında, talep tarihine (Ġptal kararının kesinleĢmesinden itibaran en geç 2 ay 
içerisinde) kadar güncellenerek geri iade edilecektir. EMLAK YÖNETĠM’ e yatırılan komisyon + 
KDV bedelinin güncellenmeden iadesi sağlanacaktır. Damga vergisi ve karar pulu iade 
edilmeyecektir. 

44- Ġzmir ili Çiğli ilçesinde yer alan 1145/1 (A,B,C,D diye adlandırılan) dört adet taĢınmaz 1145 ada 
1 parselin; 1147/1 (A,B,C,D,E,F,G,H diye adlandırılan) sekiz adet taĢınmaz 1147 ada 1 
parselin; Muğla Köyceğiz ilçesinde 3753(1,2,3,4,5,6,7 diye adlandırılan) yedi adet taĢınmaz 
3753 parselin; 3853 (1,2,3,4,5,6,7 diye adlandırılan) yedi adet taĢınmaz ise 3853 parselin 
ifrazından oluĢacak olup; tescil edilecek parselin devri gerçekleĢtirilecektir. Tescil edilecek 
parselin yüzölçümü ile satıĢ yapılan yüzölçüm arasında fark olması halinde satıĢ bedeli baz 
alınarak m2 birim bedel üzerinden mahsuplaĢma yapılacaktır. Ġfraz iĢlemi ve borç iliĢiği 
bitiminde tapu devri yapılacaktır.  

45- Alıcılar, 1/1000’lik uygulama imar planları olan fakat imar uygulaması görmemiĢ taĢınmazlar ile 
imar uygulaması görmüĢ ancak imar plan tadilatı sonrası kesintileri oluĢacak taĢınmazlarda 
3194 sayılı Ġmar Kanunu’na göre yapılacak olan imar uygulaması çalıĢması sırasında yasal 
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kesintilerin (DOP, KOP,  parka/yola terk, v.b.) olacağını kabul etmiĢ sayılacak olup yüz 
ölçümdeki azalmadan dolayı gelecekte Ġdareden/ġirketten herhangi bir itiraz ve talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

46- Teklif sahiplerinin Ģartnamede gösterdikleri açık adreslerine, telefon numaralarına yapılan 
tebligatların, telefonlarına herhangi bir sebeple ulaĢmaması, adres değiĢikliği, herhangi bir 
nedenle adrese geç ulaĢması, tebligatın yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif 
verene geç ulaĢmasından ĠDARE/ EMLAK YÖNETĠM sorumlu değildir.  

47- ĠĢ bu SatıĢ ġartnamesi, Gayrimenkul (Arsa) SatıĢ SözleĢmesi ile SatıĢ Listesi, arsa satıĢ ihalesi 
dökümanı olup; iĢ bu Ģartnamenin imzalanması ile tüm bu evrakların istekliler tarafından 
incelenip bilgi alındığı kabul edilir. SatıĢ listesi tüm ayrıntıları ile satıĢ tarihinden minimum 15 
gün önce ĠDARE’nin web sayfası olan www.toki.gov.tr de ilan edilmekte olup; satıĢa çıkan 
taĢınmazlara iliĢkin bu listelerde yer alan bilgiler (üzerinde yapı-iĢgal durumları vb., imar 
Ģartları; tevhid-ifraz gerekliliği vb., takyidat, mahkeme kararı bilgileri vb.) teklif sahiplerince 
incelenip, bilgi alındığı kabul edilmekte olup; bu hususlara iliĢkin olarak satıĢ sonrasında teklif 
sahipleri, Ġdare/ġirketten herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaklardır. 

48- Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli 
Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu kanunu ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 
araĢtırmakla yükümlüdürler.  

49- ĠĢbu Ģartname üzerinde teklif veren tarafından hiçbir Ģekilde silinti, kazıntı veya ilaveler 
yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silintiler ve kazıntılar geçersiz sayılır. 

50- UyuĢmazlıkların çözümünde EMLAK YÖNETĠM’in ses ve görüntü kayıtları muteber, bağlayıcı, 
kesin ve münhasır delil teĢkil edecek olup, bu madde H.M.K.193 maddesi anlamında yazılı delil 
sözleĢmesi niteliğindedir. 

51- SatıĢ ile ilgili iĢlemlerden doğan uyuĢmazlıkların çözümlenmesinde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra 
Daireleri yetkilidir. 

 
 ĠĢ bu 51 maddelik Açık Artırma ġartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. 
 

...... /...... /2021 
 
 
 
 
 

  ADI SOYADI                        :…………………………………………      BAYRAK NO:                                                   
 
     VATANDAġLIK NO.SU      :..………………………………………..        ĠMZA  :    
 
     ĠġĠ / MESLEĞĠ                      :…………………………………………      
 
     GSM NUMARASI                 :………………………………………… 
 
     TELEFON NUMARASI        :………………………………………… 
 
     FAX NUMARASI                  :………………………………………… 
 
     E-MAĠL ADRESĠ                   :………………………………………… 
 
     AÇIK ADRESĠ                       :………………………………………… 
 

http://www.toki.gov.tr/
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ġĠRKET  OLMASI HALĠNDE 
 
     ġĠRKET ÜNVANI  :………………………………………… 
  
     YÖNETĠM  KUR.BġK.  :………………………………………… 
 
     Y.K.B. VATANDAġLIK NO.SU :…………………………………………    
 
     Y.K.B. ĠġĠ / MESLEĞĠ  :…………………………………………  
 
     VERGĠ DAĠRE / NO.SU  :………………………………………… 
 
     GSM NUMARASI  : ………………………………………… 
 
     TELEFON NUMARASI  :………………………………………… 
 
     FAX NUMARASI   :………………………………………… 
 
     E-MAĠL ADRESĠ   :………………………………………… 
 
     AÇIK ADRESĠ   :………………………………………… 
 
  TEMĠNATIN ĠADESĠNĠ ĠSTEDĠĞĠNĠZ  BANKA VE IBAN NUMARASI 

 
     BANKA ADI / ġUBESĠ :  

 
     IBAN NO : 

 

                                

 
NOT: ġartnameyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kiĢinin, teminatını yatırdığı ve/veya 
yatıracağı hesapla, iadesini istediği yukarıda belirtilen IBAN NO lu hesap aynı olmalıdır. 



TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 
METNİ 

 
İşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 
10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Halkalı Atakent Mah. 221. Sok. No: 5/B Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim 
Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “EMLAK YÖNETİM”) 
olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak 
aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.  
 
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız  
 
Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel 
verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel 
verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.  
 
Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık 
rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize 
sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde 
etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkânlarının 
duyurulması, ihale çalışmaları için tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri 
memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla ad, soyad, T.C kimlik 
numarası / vergi numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi ve IBAN numarası 
verilerinizi   işleyebilmekteyiz.  
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması  
 
Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve 
yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla ve 
kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili 
kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. 
 
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi  
 
KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızanızın bulunması, KVK Kanunu 5/2(c) 
maddesinde belirtildiği üzere bir sözleşme ilişkisinin varlığı ve KVK Kanunu 5/2(d) maddesinde 
belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak 
Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dâhil olmak üzere fiziki ve 
elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların pratik ve etkin bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla toplamaktadır.  
 
Kişisel Verilerinizin Saklanması  
 
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK 
Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, 
ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel 
verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin 
olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir.  
 
Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal 
saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve 



sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan 
kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  
 
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız  
 
Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin 
aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
 
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,  
 
-Yurt içinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  
 
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 
 
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme, (Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru 
Formunu doldurarak iletebilirsiniz.) 
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu 
hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 
mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz 
Tebliğ’in 6.maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa 
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.  
 
Geçerlilik 
 
Emlak Yönetim, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında hazırlanan işbu aydınlatma 
metninin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen aydınlatma metni Emlak 
Yönetim’in konuya ilişkin politika ve prosedürleri çerçevesinde ilan edilir. İşbu aydınlatma 
metni, Emlak Yönetim’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında 
yorumlanır. 
 
 

Bilgilerinize Sunulur. 
EMLAK YÖNETİM HİZ. VE TİC. A.Ş 

 



KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI  
 
Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin 
yürütülmesi, en yüksek faydayı elde etmeniz için planlama ve bildirimler yapılması, ürün ve 
hizmetlerimize yönelik size özel imkânların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinin yürütülmesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 18.09.2017 tarihinde 
akdedilen ‘’T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na Ait 
Taşınmazların Emlak Şirketleri Aracılığıyla Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerine İlişkin 
Sözleşme’’ doğrultusunda TOKİ’nin uhdesinde bulunan taşınmazların açık arttırma ile satışına 
aracılık hizmeti kapsamında TOKİ’nin ilettiği bilgiler doğrultusunda açık arttırma öncesi tanıtım 
çalışmaları, açık arttırma organizasyonunun yapılması ve açık arttırma sonrası sözleşme 
işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Hizmet 
faaliyetlerimizin yürütülmesi ve hizmet sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz 
yurtiçinde hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir. 
 
Veri sorumlusu şirketimiz Emlak Yönetim Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Emlak Yönetim”) olarak, 
içinde bulunduğunuz müzayedeye katılım öncesinde tarafımıza E-posta, form veya sözleşme 
yoluyla iletmiş olduğunuz ad, soy ad, görsel ve işitsel veriler, kimlik numarası, adres ve telefon 
numarası, olmak üzere kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun şekilde: 

- Müzayedeye katılımınızın teyidi, 
- İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, 
- Müzayede ile ilgili bilgi sunulması, 
- Emlak Yönetim’in hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, 
- Ticari elektronik ileti izni verdiyseniz bu müzayedemize ve daha sonraki etkinliklerimize 

ilişkin ileti ve duyuruların gönderilmesi 
- Müzayede sonrası anket ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, 
- Güvenliğinizin sağlanması 

amaçlarıyla işlemekte; reklam ve pazarlama hizmeti aldığımız firmalar, basın-yayın hizmetleri 
veren şirketler ve elektronik ileti gönderimlerini sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar ile 
paylaşmaktayız. 
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası ve ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle e-posta/online form 
aracılığıyla otomatik yolla veya şahsen başvuruda şeklinde otomatik olmayan yolla 
işlenmektedir. 
‘Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca 
Emlak Yönetim Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni 
okunup anlaşılmıştır.  
Bu kapsamda, kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine 6698 
sayılı KVKK uyarınca açık onay verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya 
yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine 
Emlak Yönetim tarafından devam edileceğini Açık rızamla onaylıyorum.    
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TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 
AÇIK RIZA METNİ 

 
Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin 
yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlama ve bildirimler yapılması, ürün ve 
hizmetlerimize yönelik size özel imkânların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Hizmet 
faaliyetlerimizin yürütülmesi ve hizmet sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz 
yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir. 
 
EMLAK YÖNETİM TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI 
 
İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve 
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Halkalı Atakent Mah. 221. Sok. No: 
5/B Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret 
Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “EMLAK YÖNETİM”)   tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 
hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, 
sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma 
ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim 
bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / tanıtım / 
kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih 
ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderilmesine, her zaman iletişim tercihlerimi 
güncelleyebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen 
işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, 
otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve 
diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler 
gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.  
‘’Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza 
Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda  
tercih ettiğim kanallarla tarafıma yukarıda sayılan çerçevede ticari elektronik ileti 
gönderilmesine, adım, soyadım, T.C. kimlik numaram, vergi numaram, telefon numaram, e-
posta adresim ve adres bilgilerim kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam ile onay veriyorum.’’ 
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