
 

BAHÇEKENT EMLAK KONUTLARI PROJESİNDEKİ TİCARİ ÜNİTELERİN 

ÖDEME KOŞULLARI: 

A) Peşin Satışlarda; İhale Sonucu oluşan KDV Dahil Satış Bedelinin Nakden ödenmesi 

(Banka Kredisi dahil) durumunda ihale sonucunda oluşacak fiyat üzerinden %10 

indirim yapılacaktır. 

B) TÜFE’ye Endeksli Satışlarda; İhale Sonucu oluşan KDV Dahil Satış Bedelinin 

%20’si peşin alınacak, kalan tutara en fazla 120 ay vade uygulanacaktır. Vadelendirilen 

tutara ise her senenin 1. ve 7. ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 

Tüketici Fiyat Endeksi oranı üzerinde artış yapılacaktır.  

C) Vadeli Satışlarda; İhale Sonucu oluşan KDV Dahil Satış Bedelinin %20’si peşin 

alınacak, ödeme olarak alınacak kalan tutara aylık %0,70 vade farkı ile en fazla 120 ay 

vade uygulanacaktır. 

Peşinatı /Peşin Bedeli Yatırma İşlemler: 

Alıcılar; 

- Nakit elden ödeme yapmak isterlerse, müşteri numaralarını (her ticari ünite için farklı 

bir müşteri numarası verilmiştir.) da mutlaka belirtilerek T. Vakıflar Bankası A.Ş.nin 

herhangi bir şubesine yatırabilirler. 

- EFT yapmak isterlerse, Alıcı: Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. Vakıfbank TR 5800 0150 0158 

0072 9588 4841 IBAN numarasına açıklama kısmına mutlaka müşteri numarasını da 

yazarak ödeyebilirler. 

- Havale yapmak isterlerse, Vakıfbank 00158007295884841 hesap numarasına açıklama 

kısmına mutlaka müşteri numarasını da yazarak ödeyebilirler. 

- Şirketimiz Genel Müdürlüğünde nakit tahsilat yapılmamaktadır. 

Sözleşme İmzalama İşlemleri: 

- Belirlenen ticari ünite satış bedelleri ve satış koşulları üzerinden Gayrimenkul Satış 

Sözleşmesi Noterlik huzurunda, Şirketimizin Genel Müdürlük binasında (Barbaros 

Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2B Ataşehir İSTANBUL)  imzalanacaktır.   

- Noterlik masrafları alıcılar tarafından nakden Noterlik çalışanına ödenecektir. (500.000 

TL bedelli bir ticari ünite için Noterlik masrafı yaklaşık 3.000 TL, 1.000.000 TL bedelli 

bir ticari ünite için Noterlik masrafı yaklaşık 4.500 TL, 2.000.000 TL bedelli bir ticari 

ünite için Noterlik Masrafı yaklaşık 7.500 TL civarındadır.) 

- Alıcıların (imza atacakların) yanında mutlaka Nüfus Cüzdanı, 3 adet vesikalık fotoğraf 

(birden fazla ticari ünite alımı yapılacaksa her ticari ünite için), Şirket adına alım 

yapılacaksa imza sirkülerinin aslı olması gerekmektedir. 

- 65 yaş üstü alıcılardan, sözleşme imzalayacağı gün tarihli sağlık kuruluşlarından temin 

edilecek sağlık raporu Noter tarafından istenecektir. 

- Okumu yazması olmayan alıcılar sözleşme imzalamaya beraberinde en az 2 şahitle 

(okuma yazması olan, T.C. vatandaş, 65 yaş altı ve akrabası olmayan)  gelmesi gerekir. 

Şahitlerin yanında Nüfus cüzdanları olmalıdır. 

- Vekaleten işlem yapılması durumunda, imza sahibinin Noterden Düzenleme Şeklinde 

(Fotoğraflı) vekaletname ile alım ve sözleşme imzalama yetkisine sahip olması 

gerekmektedir.   

 

AYRINTILI BİLGİ: 0212 607 30 13 
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