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ÖN ÖDEMELĠ KONUT SATIġ SÖZLEġMESĠ 

 

 

MADDE – 1  : SÖZLEġMENĠN AMAÇ VE KONUSU 

Satıcı tarafından, projesi, tapu kaydı ve nitelikleri kapak sayfasında belirtilen bağımsız bölümün, 

Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya satıĢı, teslimi, ödeme, iade ve tapuda mülkiyet 

devrine iliĢkin koĢulları ve tarafların karĢılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. 

 

MADDE – 2  : TANIMLAR VE TARAFLAR 

Satıcı    : Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / 

ĠSTANBUL adresinde mukim T.C. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI TOPLU KONUT 

ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ile Atakent Mah. 4. Cad. No:28 Halkalı – K.Çekmece Ġstanbul adresinde 

ticari faaliyette bulunan MAKRO ĠNġAAT TĠCARET A.ġ.’yi, (Mersis no: 0611054359800013) 

  

Arsa Maliki  :Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 

34307 Halkalı - Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresinde mukim T.C. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK 

BAKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI’nı (TOKĠ) 

 

Ġhraççı  : Projenin bir kısmını gayrimenkul sertifikası ile ihraç eden T.C. ÇEVRE VE 

ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI’nı, 

 

Yüklenici   : Proje yapımını üstlenen MAKRO ĠNġAAT TĠCARET A.ġ.’yi, 

 

Proje    : PARK MAVERA 3 adı altında Satıcı tarafından inĢa ettirilen, her türlü altyapı, 

çevre düzenlemesi ve temelden anahtar teslimine kadar bütün aĢamaların, inĢaat ve tadiline iliĢkin inĢaat 

faaliyetlerini, 

 

Gayrimenkul Sertifikası: ĠnĢa edilmekte olan iĢbu sözleĢmeye konu gayrimenkul projesinin 

finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya 

bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eĢit sermaye piyasası aracını, 

 

Bağımsız Bölüm : Kat Mülkiyetine konu, bağımsız olarak kullanılmaya elveriĢli konutu, 

 

Tahsis   : Projeden, Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı adına Bağımsız 

Bölüm ayrılmasını, 

 

Banka   : Projeden Bağımsız Bölüm Tahsis edilen Alıcı’ya konut bedelinin ödenmesine 

aracılık eden ve kredi kullandıran kuruluĢları, 

 

Alıcı    : ĠĢbu sözleĢmenin 3. maddesinde tanımlanan bağımsız bölümü alan gerçek veya 

tüzel kiĢiyi, 

 

Yatırımcı  : Gayrimenkul sertifikası sahibini, 

 

Asli edim  : Asli edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar 

çerçevesinde, gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün 

teslim edilmesini, 

 

 



 2 

Tebliğ   : Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’ ni, 

ifade eder. 

 

MADDE – 3  : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIġ BĠLGĠSĠ ve ÖDEME PLANI 

TaĢınmaz SatıĢ Bilgisi ve Ödeme Planı, iĢbu sözleĢme eki olup taraflarca kabul ve imza edilmiĢ olan 

kapak sayfasında belirtilmektedir. 

 

MADDE – 4  : ÖDEME ġEKLĠ ve ġARTLARI 

4.1) Alıcı, KDV Hariç Bağımsız Bölüm SatıĢ Bedeli’ni 3. maddede belirtilen “TaĢınmaz SatıĢ Bilgisi ve 

Ödeme Planı’na göre, kapak sayfasında Ödeme Yeri olarak bildirilen Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

(TOKĠ)’nın Kuveyt Türk Katılım Bankası Ġkitelli ġubesi nezdindeki TOKĠ SatıĢ Toplam Geliri Teminat 

Hesabına veya Satıcı tarafından bildirilecek, yine Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ)’nın baĢka bir 

banka nezdindeki  Teminat Hesabına sırasıyla MüĢteri No, Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası/Vergi 

Numarası, Blok ve Bağımsız Bölüm No bilgilerini belirtilerek yatıracaktır. 

 

Asli edim talebinde bulunan Yatırımcı ise; öncelikle hesaplarının olduğu aracı kuruma baĢvurur, aracı 

kurum yatırımcının sertifikalarını bloke eder ve yatırımcı talebini kendisine bildirilen Ģekilde derhal 

TOKĠ’ye bildirir. Ġhraççı tarafından asli edimi talep eden yatırımcılara talep edilen bağımsız bölümlerin 

tahsis edilmesinde, asli edim talebinde bulunan yatırımcının aracı kuruma bu talebini bildirme zamanı 

esas alınacaktır. Her bir asli edim kullanım talebinin ihraççıya bildirilmesinin ve bu talebin ihraççı 

tarafından olumlu karĢılanmasının ardından 10 (on) iĢ günü içerisinde düzenlenecek iĢbu ön ödemeli 

konut satıĢ sözleĢmesinin imza tarihinden itibaren asli edimler yerine getirilinceye kadarki sürede ilgili 

sertifikalar aracı kurum nezdinde bloke edilir. Aracı kurum bildirim zamanını tevsik edici bilgi, belge ve 

kayıtları saklamak ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür. Asli edime konu 

bağımsız bölümün yatırımcıya tahsis edilmemesi veya tahsisatın gerçekleĢememesi halinde ilgililere 

gerekli bildirim derhal yapılır ve aracı kurum tarafından blokaj derhal kaldırılır. Asli edim ifa talebinin 

karĢılanabilmesi ancak ilgili izahnamede Ġhraççı tarafından belirlenen ilgili bağımsız bölüm için sahip 

olunması gereken sertifika adedine ulaĢılması, ilgili bağımsız bölümün daha önce bir yatırımcı 

tarafından talep edilmiĢ olmaması (Birden fazla yatırımcının aynı bağımsız bölümü aynı zamanda talep 

etmesi durumunda ise öncelik TOKĠ tarafından kura yöntemiyle belirlenecektir), iĢbu sözleĢmenin 

imzalanması ve kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmesi sırasında oluĢan vergi ve sair maliyetlerin 

ödenmesi ile mümkün olabilecektir.  ĠĢbu 4. maddenin diğer fıkraları asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcılara da aynen uygulanır. 

 

 

4.2) ĠĢbu sözleĢme gereğince Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı KDV tutarını kapak 

sayfasında belirtilen Makro ĠnĢaat Ticaret A.ġ.’nin Halk Bankası Yeni BayrampaĢa Ticari ġubesi’ne 

veya Satıcı tarafından bildirilecek, yine Makro ĠnĢaat Ticaret A.ġ.’ye ait baĢka bir hesaba MüĢteri No, 

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası/Vergi Numarası, Blok ve Bağımsız Bölüm No bilgilerini belirtilerek 

yatıracaktır. 

 

4.3) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, KDV Hariç Bağımsız Bölüm SatıĢ Bedeli ve 

KDV Bedeli haricindeki diğer Gider KarĢılıklarını ise Yüklenicinin 4.2 maddesinde bildirdiği banka 

hesabına ayrıca yatırılacaktır. 

 

4.4) Alıcı tarafından ödenmesi gereken taksitler, üçüncü maddede belirtildiği Ģekliyle, senetli veya 

senetsiz taksit sistemiyle, ilk taksit ve takip eden diğer taksit Ģeklinde ödenecektir. 

 

4.5) Bir önceki ay’a iliĢkin taksit ödenmeksizin, bir sonraki ay’a iliĢkin taksit ödenemez. 
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4.6) ĠĢbu sözleĢme ve Bağımsız Bölüm ile ilgili vergilerin değiĢmesi veya vergi oranlarının artırılması, 

yeni vergi ve harç oluĢturulması hallerinde bunlardan Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı 

sorumludur. 

 

4.7) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı tarafından kapak sayfasında belirtilen veya 

Satıcı’nın bildirmiĢ olduğu Ödeme Yeri’ne ödenen bedeller, (iĢbu sözleĢme Ģartlarının getirdiği 

hukuksal güvence yeterli teminat teĢkil etmekle birlikte) Ön Ödemeli Konut SatıĢları Hakkında 

Yönetmelik (Resmi Gazete Sayısı: 29188) kapsamında hakediĢ sistemi ile teminat altına alınmaktadır.   

Taraflar, baĢkaca teminat gereksinimi olmadığı konusunda mutabık kalmıĢlardır. 

 

4.8) Alıcı’nın birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi olması halinde Alıcı’ların baĢka türlü bir talimatı 

olmadığı sürece yapılan ödemelerin Alıcı’lar tarafından eĢit oranda ödendiği kabul edilir. Tapuda 

mülkiyetin devri aĢamasında, borcun tamamen ödenmesi halinde, taĢınmaz mülkiyeti hisseleri oranında 

devredilir. Ancak Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın birden fazla gerçek veya 

tüzel kiĢi olduğu bu durumda Alıcı’lar veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’lar, borcun 

tamamından müĢtereken ve müteselsilen sorumludur. 

 

Birden fazla yatırımcının paylı mülkiyet esasları çerçevesinde asli edimin yerine getirilmesini talep 

etmesi halinde taĢınmaz mülkiyeti sertifikaları oranında devredilir. 

 

4.9) Vadeli satıĢta, peĢinatın ödenmesinden sonraki bakiye, sözleĢmenin 3. maddesinde yer alan 

Bağımsız Bölümün SatıĢ Bilgisi ve Ödeme Planı’nda gösterilmiĢtir. Alıcı,  Bağımsız Bölümün SatıĢ 

Bilgisi ve Ödeme Planı’nda belirtilen tarihlerde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borcunu 

ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak gecikme faiz oranı kapak 

sayfasında belirtilen orandır. Kapak sayfasında belirtilmemesi halinde gecikme faiz oranı T.C. Merkez 

Bankasının belirlediği Avans faiz oranıdır. 

 

 

4.10) Vade farkı uygulanarak yapılan satıĢlarda Alıcı 3. maddede Bağımsız Bölümün SatıĢ Bilgisi ve 

Ödeme Planı’nda belirtilen kalan borcunu erken ödemek isterse, iĢbu sözleĢme hükümlerine 

uygun hareket edilecektir. Alıcı taksit ödeme dönemlerine iliĢkin herhangi bir borcunun 

bulunmaması kaydı ile, erken ödeme tarihindeki taksit ile birlikte, ödeme planında bulunan borç 

kapama bakiyesini ödemek suretiyle borcunu kapatmıĢ olacaktır. Erken ödeme yapılması halinde, 

(faizsiz olarak kapak sayfasında belirtilen tarihe kadar ertelenmiĢ olan tutar /tutarlar hariç olmak üzere) 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği Satıcı tarafından gerekli faiz indirimi 

yapılacaktır. 

4.11) SATICI, ALICININ veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcının talep etmesi halinde iĢbu 

sözleĢmenin ilgili maddelerinde düzenlenen tüm mali ve diğer yükümlülüklerini tamamen ifa 

etmiĢ olması kaydıyla ve vekaletnamenin TOKĠ tarafından SATICIYA verilmesinden sonra 

BAĞIMSIZ BÖLÜM’ ün ALICI veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı adına kat irtifaklı/kat 

mülkiyetli olarak tapu devrini gerçekleĢtirecektir.  Ancak Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 

yabancı statüsündeki gerçek ve tüzel kiĢilere yapılacak tapu devirlerinde, 2644 sayılı Tapu 

Kanunu’ndaki sınırlamalar esas alınarak iĢlemler gerçekleĢtirilir. Ġlgili mevzuat kapsamında 

kanuni sınırlamalar sebebiyle Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı adına tapu devrinin 

yapılmaması halinde Satıcının herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz. 
 

MADDE – 5  : SÖZLEġMENĠN DEVRĠ 

5.1) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı bu Ön Ödemeli Konut SatıĢ SözleĢmesinden 

doğan haklarını 3’üncü Ģahıslara SATICI’NIN YAZILI ĠZNĠ OLMADAN DEVĠR VE TEMLĠK 

EDEMEZ. AKSĠ HALDE ĠġBU DEVĠR VEYA TEMLĠK GEÇERSĠZ SAYILACAKTIR. YASAL 

HERTÜRLÜ SORUMLULUK ALICININ KENDĠ ġAHSI ÜZERĠNDEDĠR. SATICININ HER 
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TÜRLÜ TAZMĠNAT TALEP HAKKI SAKLIDIR. Ġġ BU SATIġ VAADĠNĠN TAPU SĠCĠLĠNE 

ġERHĠ ALICI VE SATICININ BĠRLĠKTE MÜRACAATI ĠLE MÜMKÜNDÜR, TEK TARAFLI 

OLARAK ġERH TALEBĠNDE BULUNULAMAZ. 

 

5.2) Devir eden ve devir alanın Satıcı’ya baĢvuruları halinde bu devir ancak Satıcı’nın muvafakatı ile 

gerçekleĢtirilir. Satıcı’nın bu devre muvafakatı ve onayının bulunması halinde aĢağıda belirtilen Ģartlar 

çerçevesinde devir veya temlik talebi değerlendirmeye alınacaktır; 

 

5.2.1) Bağımsız bölümün satıĢ fiyatı üzerinden %2+KDV oranında Satıcı’ya komisyon ödenir, 

 

5.2.2) Devir iĢlemleri ile ilgili noter masrafları, vergi, resim, harç, vs. tüm masraflar devir alan 

tarafından ödenir, 

 

5.2.3) Devir tarihi itibariyle muaccel olan tüm borçlar ödenmiĢ olmalıdır, 

 

5.2.4) Devir alan sözleĢme hükümleri gereğince tahakkuk edecek borcu kayıtsız Ģartsız kabul edecektir. 

 

5.2.5) Devir SözleĢmesinin (protokol) noter huzurunda düzenlenmesi zorunludur. 

 

5.3) Devir talebi değerlendirilip neticeleninceye kadar devir etmek isteyen Alıcı veya asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı, sözleĢmeden doğan tüm edimlerini yerine getirmeye devam edecektir. 

 

5.4) Devrin onayına kadar, sözleĢmeden doğan haklarını devir etmek isteyen Alıcı’nın veya asli edim 

talebinde bulunan Yatırımcı’nın devirden vazgeçmesi halinde devir almak isteyen, Satıcı’dan hiçbir hak 

ve talepte bulunamaz. 

 

5.5) AĢağıdaki hallerde devir komisyonu alınmaz; 

 

a) SözleĢme’nin gerçek kiĢilerde ana, baba, kardeĢ, eĢ ve çocuklarına devredilmesi, 

 

b) MüĢterek Alıcı’lı sözleĢmelerde, Alıcı’lardan herhangi biri veya birkaçının diğer müĢterek Alıcı / 

Alıcı’lar lehine sözleĢme’den doğan hakkından feragat etmesi, 

 

c) MüĢterek asli edim talebinde bulunan Yatırımcılar’ın imzaladıkları sözleĢmelerde, asli edim talebinde 

bulunan yatırımcılardan herhangi biri veya birkaçının diğer müĢterek yatırımcı / yatırımcılar lehine 

sözleĢme’den doğan hakkından feragat etmesi, 

 

d) SözleĢme’nin miras yoluyla devri, 

 

5.6) Alıcı’nın banka kredisi kullanmıĢ olması halinde, devir Banka’nın onayı alınmak sureti ile 

yapılacaktır. 

 

5.7) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı satın aldığı bağımsız bölümü teslim almıĢ, 

borcunu bitirmiĢ ve tapu almasına engel bir durum söz konusu olmaması halinde tapu devri Alıcı veya 

asli edim talebinde bulunan Yatırımcı adına yapılacak olup sözleĢme devri gerçekleĢtirilmeyecektir.  

 

5.8) Asli edim talebinde bulunan Yatırımcı tarafından kat irtifakına konu bağımsız bölümün üçüncü bir 

kiĢiye devredilmesi halinde iliĢkili gayrimenkul sertifikaları tapuya Ģerh tarihinde iptal edilir. Devir 

alanın dönme hakkını kullanması halinde iade sözleĢme bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifak devri 

yapılmayan bağımsız bölümün asli edim talebinde bulunan Yatırımcı tarafından üçüncü bir kiĢiye 

devredilmesi halinde ise bağımsız bölüm ile iliĢkili gayrimenkul sertifikaları devir alana transfer 



 5 

edilerek sertifikalar aracı kurum nezdinde bloke edilir. Devir alanın dönme hakkını kullanması halinde 

sertifikalar üzerindeki bloke kaldırılır.  

 

5.9) Satıcı, devri onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir.  

 

MADDE – 6  : SATICI TARAFINDAN SÖZLEġMENĠN FESHĠ  
6.1) Satıcı, aĢağıdaki hallerde iĢbu sözleĢmeyi fesih edebilir 

  

a) Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın sözleĢme hükümlerinden birine uymaması,  

 

b) Satıcının, Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın bildirdiği adresine yapacağı her 

türlü tebligatta belirtilen hususların, öngörülen sürede Alıcı veya asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı tarafından yerine getirilmemesi,  

 

c) Tapu devir ve ipotek iĢlemleri için gerekli belgelerin, Satıcı tarafından bildirilen sürede, Alıcı veya 

asli edim talebinde bulunan Yatırımcı tarafından Satıcıya teslim edilmemesi, Alıcı’nın veya asli 

edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın tapu devir, ipotek iĢlemleri veya bağımsız bölüm teslim 

iĢlemlerinde bizzat veya vekili vasıtasıyla hazır bulunmaması,  

 

d) Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın, Satıcıya olan borcunu öngörülen sürelerde 

ödememesi, 

 

e) Satıcı; Alıcıya 7 (yedi) günlük süre vererek vadesi geçmiĢ borcun ifası ile ayrıca, Alıcı’nın kalan 

borcun en az onda birini oluĢturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte 

birini oluĢturan bir taksiti ödemede temerrüde düĢmesi halinde, Satıcı kalan borcun tümünün ifasını 

talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Alıcı’nın kendisine verilen otuz (30) günlük süre içerisinde 

kalan borcun tamamını ödememesi,  

 

f) Bağımsız bölümün, Satıcının anlaĢmalı olduğu banka veya konut finansmanı kuruluĢundan kredi 

kullanılmak suretiyle satın alınması durumunda, Alıcı’nın kredisini ödememesi nedeniyle banka 

veya konut finansmanı kuruluĢu tarafından kredinin geri istenmesi,  

 

g) Asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın blokeli sertifikaları üzerinde asli edim ifası esnasında 

herhangi bir haciz, rehin hakkı veya benzeri kısıtlayıcı hakların bulunması, 

 

Hallerinde, sözleĢme Satıcı tarafından tek taraflı feshedilebilir. SözleĢmenin feshedilmiĢ olması halinde 

dahi, Satıcı’nın iĢbu sözleĢme ile belirlenen cezai Ģartların ve diğer tüm ödeme yükümlülüklerinin 

tahsilini talep etme haklı saklıdır. 

 

6.2) SözleĢmenin feshi halinde bağımsız bölüm Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya 

teslim edilmiĢse,  

  

a) ÖdenmemiĢ Site yönetim giderleri, aidat bedelleri, ortak gidere katılım bedelleri ile faydalı ve zaruri 

tüm ödemeleri, 

 

b) Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın bağımsız bölümü teslim alması ile tahliye 

etmesi arasında geçen süre boyunca, satıĢ bedelinin binde yirmisi (%0,20) oranında aylık net kira bedeli,  

 

c) Bağımsız bölüme iliĢkin varsa hasar bedeli ve/veya yenileme bedeli  

 

d) Bankaya veya finansal kuruluĢlara ödenen komisyonlar,  
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e) Bağımsız bölüm ile ilgili Satıcı tarafından ödenen noter masrafları,  

 

h) Vergi, elektrik, su, doğalgaz vb. giderler,  

 

i) Satıcının iĢbu sözleĢme nedeni ile yapmıĢ olduğu her türlü gider ve masraflar, 

 

Tahsil edildikten sonra, bağımsız bölümün satıĢına iliĢkin ödenen toplam bedelden kalan kısım Alıcı’ya, 

sözleĢme bedeli üzerinden kalan kısım asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya, 180 (yüzseksen) gün 

içinde faizsiz olarak defaten iade olunur.  

 

6.3) SözleĢmenin feshi halinde bağımsız bölüm teslim edilmemiĢ ise Alıcı’nın Satıcıya yatırdığı peĢinat 

ve taksit ödemeleri toplamından; sözleĢme nedeniyle oluĢan vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden 

doğan masraflar ile satıĢ bedelinin %10 (yüzde on)’u oranında, tazminat bedeli tahsil edildikten sonra, 

kalan kısım Alıcı’ya 180 (yüzseksen) gün içinde faizsiz olarak defaten iade olunur.  

 

SözleĢmenin feshi halinde bağımsız bölüm teslim edilmemiĢ ise, asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı’dan sözleĢme nedeniyle oluĢan vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar ile 

sözleĢme bedelinin %10 (yüzde on)’u oranında tazminat bedeli tahsil edildikten sonra, sertifikaları 

üzerindeki bloke kaldırılır. 

 

6.4) SözleĢmesi feshedilen Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, Satıcı’dan faiz, kâr kaybı, 

zarar  ya da herhangi bir nam altında talepte bulunmayacağını, hak iddia etmeyeceğini peĢinen kabul ve 

taahhüt eder. Alıcı,  Satıcı’nın proje bazında anlaĢmalı olduğu bankalardan özel faiz oranlı (indirimli) 

kredi kullanmıĢ ise, sözleĢmenin fesih hallerinde; Satıcı’nın bankaya ödemiĢ olduğu komisyonlar (faiz 

destek tutarı) ile iĢbu sözleĢmenin 6.2 ve 10. maddesi doğrultusunda gerekli kesintilerin yapılarak 

ödenen toplam bedelden kalan tutarın bağımsız bölüm teslim edilmemiĢ ise 180 gün içinde faizsiz 

olarak defaten, bağımsız bölüm teslim edilmiĢ ise Alıcı’nın bağımsız bölümü Satıcı’ya iade ettiği 

tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde iade olunacağını kabul eder.  

 

6.5) Alıcı’nın taksitlerden herhangi birini ödememesi halinde, Satıcı söz konusu tutarın icra marifetiyle 

tahsili veya sözleĢmenin feshi hakkını birlikte veya ayrı ayrı kullanmakta serbesttir. 

 

MADDE – 7  : ALICININ CAYMA HAKKI 
7.1)Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya, bağımsız bölüm teslim edilmemiĢ olması 

kaydıyla; Yapımı tamamlanmamıĢ (Ön ödemeli) satıĢ sözleĢmesinin imzalandığı tarihten itibaren ondört 

gün (14) içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin ön ödemeli satıĢ 

sözleĢmesinden cayma hakkına sahiptir.  

 

7.2)Satıcı cayma süresi içinde malı Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya teslim 

etmiĢse; Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin 

gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı cayma 

hakkını kullanamaz.  

 

7.3)Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süreler içinde Satıcının yukarıda yazılı açık 

adresine, noter aracılığıyla yöneltilmiĢ olması yeterlidir.  

 

7.4)TaĢınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleĢmesi, 

sözleĢmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. 

  

7.5)Satıcı’nın aldığı bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, 

tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder. 



 7 

 

Asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın ilgili bağımsız bölüme ait sertifikalar üzerindeki blokenin 

kaldırılmasından itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder. 

  

MADDE – 8  : ALICININ SÖZLEġMEDEN DÖNME HAKKI 
8.1) Ön ödemeli konut satıĢında sözleĢme tarihindenitibaren yirmidört aya kadar  alıcının  herhangi bir 

gerekçe göstermeden sözleĢmeden dönme hakkı vardır. Dönme hakkı her halde devir veya teslim 

tarihine kadar kullanılabilir. 

 

8.2) SözleĢmeden dönme bildiriminin Satıcı’nın yukarıda yazılı açık adresine,  noter aracılığıyla 

yöneltilmiĢ olması yeterlidir. 

  

8.3) SözleĢmeden dönülmesi durumunda satıcıya; konutun satıĢı veya ön ödemeli konut satıĢ sözleĢmesi 

nedeniyle oluĢan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleĢme tarihinden 

itibaren ilk üç ay için sözleĢme bedelinin %2’si, üç ila altı ay arası için %4’ü, altı ila oniki ay arası için 

%6’sı ve oniki ila yirmidört ay arası için de %8’i oranında tazminat bedeli ödenir. 

 

8.4) SözleĢmeden dönülmesi durumunda, Alıcı’ya iade edilmesi gereken tutar ve Alıcı’yı borç altına 

sokan her türlü belge, dönme bildiriminin Satıcı’ya ulaĢtığı tarihten itibaren en geç 180 (yüzseksen) gün 

içerisinde Alıcı’ya geri verilir.  

 

SözleĢmeden dönülmesi durumunda, asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın, dönme bildiriminin 

Satıcı’ya ulaĢtığı tarihten itibaren en geç 180 (yüzseksen) gün içerisinde sözleĢmeden dönmeye konu 

bağımsız bölüm sertifikaları üzerindeki bloke kaldırılır. 

 

8.5) Satıcı’ya ödenen bedel veya blokesi kaldırılan sertifikalar ile Alıcı’yı veya asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı’yı borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, Alıcı veya asli 

edim talebinde bulunan Yatırımcı 10(on) gün içerisinde edinimlerini iade eder. 

 

MADDE – 9  : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATICIYA ĠADESĠ 

9.1) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı sözleĢmenin feshi ihbarından itibaren 15 (onbeĢ) 

gün içinde bağımsız bölümü tahliye ederek Satıcıya boĢ olarak teslim etmek zorundadır. Alıcı’nın veya 

asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın kiracısının veya alıcı veya asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı adına bağımsız bölümden yararlananların, yukarıda belirtilen sürede bağımsız bölümü tahliye 

etmemesi halinde, fesih ihbarından, tahliye tarihine kadar geçen süre için, bağımsız bölüm satıĢ 

bedelinin binde yirmisi (%0,20) oranında aylık net kira bedellerinin ödeneceğini Alıcı veya asli edim 

talebinde bulunan Yatırımcı gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. 

 

9.2) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, bağımsız bölüm üzerinde herhangi bir tadilat ve 

ilave yaptırdığı zaman, fesih halinde bağımsız bölümü teslim aldığı haliyle Satıcıya teslim etmek 

zorundadır. Aksi halde Satıcı, Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı namı hesabına bağımsız 

bölümü teslim edildiği haline getirerek yapılan masrafları Alıcı veya asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı hesabından kesebilir veya tarafına ödenmesini isteyebilir. Alıcı veya asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı bağımsız bölüme yaptığı değer artırıcı iĢlemlerin bedelini Satıcıdan talep edemez.  

 

MADDE – 10 : KONUT FĠNANSMANI KURULUġU KREDĠLĠ SÖZLEġMENĠN FESHĠ     

VEYA SÖZLEġMEDEN DÖNÜLMESĠ 

10.1) Banka veya finans kuruluĢundan kredi kullanılarak yapılan satıĢlarda alıcının sözleĢmeden 

satıcının kusuru olmadan dönmesi halinde ve / veya banka finans kuruluĢunun; Alıcı’nın bu bağımsız 
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bölüme ait kredi sözleĢmesini feshi ve/veya kredi tutarının tamamını veya bir kısmını geri istemesi 

halinde; 

  

10.1.1) SatıĢ sözleĢmesinin 6.2. maddesinde belirtilen gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarın 

(kullandırılan kredi tutarı ile ödenen peĢinat ve taksitlerin toplamını aĢmamak kaydıyla) Satıcı 

tarafından kredi kullandırılan bankaya veya finans kuruluĢuna ödeneceğini,  

 

10.1.2) Banka veya finans kuruluĢunun yapılan iadeden anapara, faiz, masraf vs. alacaklarını 

mahsubundan sonra, kalan tutarı Alıcı’ya iade edeceğini Alıcı peĢinen kabul ve taahhüt eder.  

 

10.2) Satıcı’ya olan borç nedeniyle sözleĢmenin feshi halinde, banka veya finans kuruluĢuna kredi borcu 

devam eden Alıcı’nın, yatırmıĢ olduğu satıĢ bedelinden sözleĢmenin 6.2. maddesi gereğince yapılacak 

kesintilerden sonra kalan kısım ilgili banka veya finans kuruluĢuna gönderilir. Alıcı ve ilgili banka veya 

finans kuruluĢu bu durumda Satıcıdan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır. Alıcının yatırdığı 

tutarın Satıcının sözleĢmesel kesintilerini karĢılamaması (kredi tutarı hariç) halinde Satıcının gerekli 

yasal yollara baĢvurma hakkı saklıdır.  

 

MADDE – 11  : SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 

11.1) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, satın aldığı bağımsız bölüm için borcunu 

tamamen ödeyinceye ve tapusunu alıncaya kadar, Satıcı tarafından (alacaklı ve rehin hakkı sahibi 

sıfatıyla) bağımsız bölümün Doğal Afet Sigortası (DASK) deprem sigortası ve gerek görülmesi halinde 

bina (yangın, terör, deprem ek teminat v.b.) sigortasının her yıl yenileneceğini kabul ve taahhüt eder.  

 

11.2) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, DASK ve diğer sigortalar için prim tutarlarını 

mevcut sigorta sürelerinin bitiminden önceki son taksit ile birlikte defaten ödeyeceğini, aksi halde bu 

bedelin Satıcı tarafından ödenerek, ödenen tutarın T.C. Merkez Bankasının belirlediği Avans faiz oranı 

+ KDV ile birlikte ilk taksit ödemesine ilave edileceğini, ödenmemesi halinde bütün borcun muaccel 

kılınabileceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

 

MADDE – 12  : VERGĠ, RESĠM, HARÇ ve DĠĞER GĠDERLER 

12.1) Bağımsız bölümün satıĢı ile ilgili Ön Ödemeli SatıĢ SözleĢmesine iliĢkin noter masrafları, her 

türlü sözleĢme giderleri, Vergi, Resim ve Harçlar Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı 

tarafından ödenecektir.  

 

12.2) Bağımsız bölümün satıĢ tarihinden itibaren tapu devri yapılıncaya kadar tahakkuk edecek emlak 

vergisi, çevre ve temizlik vergisi vb. gibi kullanıma yönelik harç ve masraflar ile ilgili tahakkuk edecek 

tüm vergi, harç ve masrafların ilgili kurum ve kuruluĢa ödenmesinden Alıcı veya asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı sorumludur. Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı bu ve benzeri vergilerin 

satıcı tarafından kendisine bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeĢ) gün içinde Satıcı tarafından 

kendisine bildirilmiĢ olan banka hesap numarasına yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bedeli 

yatırmadığı takdirde bu miktara T.C. Merkez Bankasının belirlediği Avans faiz oranı + KDV 

yürütüleceğini Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı kabul eder. Tapu devir ve tescil iĢlemi 

yapıldıktan sonra vergi, resim, harç ve sigorta ile ilgili tüm iĢ ve iĢlemden Alıcı veya asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı sorumludur. 

 

 

MADDE – 13  : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESLĠM ĠġLEMLERĠ 

13.1) Bağımsız bölüm sözleĢme sonrasında teslim edilecektir. Satıcı mücbir sebep, olağanüstü hal gibi 

kendisine bağlı olmayan nedenlerin söz konusu olması halinde bu nedenlerin ortadan kalktığı tarihe 

kadar teslimle mükellef olmayacaktır. Bu halde teslim tarihine, mücbir sebep veya engelin devam ettiği 
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süre eklenir. Bu durumda Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı herhangi bir hak talep 

etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.  

 

13.2) Bağımsız bölümlerin teslim yeri proje mahallidir. Satıcı tarafından, yazılı, elektronik ileti veya 

kısa mesaj yoluyla yapılacak bildirimde belirtilen yer ve tarihte, Alıcı veya asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı veya noterden hazırlanmıĢ vekaletname ile Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı’nın tayin edeceği vekil marifetiyle bağımsız bölümü teslim almak zorundadır. Birden fazla 

Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı varsa alıcılardan birine yapılan tebligat ve teslimat 

diğerlerine de yapılmıĢ sayılır.  

 

13.3) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı kendisine bildirilen teslim tarihinden itibaren on 

beĢ gün içerisinde bağımsız bölümü teslim almak için Satıcıya müracaat etmezse, temerrüde düĢmüĢ 

sayılacağını ve bu takdirde Satıcının ihbarsız ve bildirimsiz olarak sözleĢmeyi feshetme hakkını kabul 

ettiğini, bağımsız bölümü teslim almasa bile Toplu Yapı Yönetimi tarafından tahakkuk ettirilecek veya 

ortak kullanımdan kaynaklanan blok ve diğer ortak giderlere katılacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

13.4) Bağımsız bölümün teslimi ile birlikte Türk Borçlar Kanunu anlamında hasar ve yarar Alıcı’ya 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya geçer. Bağımsız bölümün teslime hazır hale 

getirilmesinden itibaren on beĢ gün içerisinde Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, 

Satıcı’ya müracaat ederek bağımsız bölümü teslim almasa bile hasar ve yararın kendisine geçtiğini 

Ģimdiden kabul ve taahhüt eder.  

 

13.5) Teslim alınmayan bağımsız bölüme iliĢkin bakım, onarım, her türlü yönetim ve umumi gider 

payları ile vergi resim ve harçlar Alıcıya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya ait olup, bu 

giderler faizleri ile birlikte ödenmedikçe Satıcı sözleĢmeyi feshedebilir.  

 

13.6) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, objektif bakımdan oturmaya engel olmayacak 

nitelikte eksik ve kusurların varlığını ileri sürerek bağımsız bölümü teslim almaktan kaçınamaz. Alıcı’ya 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya bağımsız bölüm Teslim tutanağı ile teslim edilecektir.  

 

13.7) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, teslim aldığı bağımsız bölümdeki ayıpları, 

teslim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi 

takdirde bağımsız bölüm, baĢta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere bağlı 

olunan mevzuat gereği eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edilmiĢ kabul edilecek ve Alıcı veya asli edim 

talebinde bulunan Yatırımcı eksik ve kusur iddiasında bulunamayacaktır. Süresinde bildirilmeyen 

ayıplardan Satıcı sorumlu olmayacaktır.  

 

13.8) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı zilyetliğinde bulunan bağımsız bölümü onaylı 

projesinde belirtilen ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan hükümlere aykırı olarak kullanamaz veya 

kullandıramaz.  

 

MADDE – 14  : GÜVENLĠK 

Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, inĢaat faaliyetleri devam ettiği sürece bağımsız 

bölümü görmek için Ģantiye sahasına kesinlikle izinsiz giremez. Satıcının bilgisi dıĢında Alıcı’nın veya 

asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın inĢaat sahasına izinsiz girmesi fevkalade sakıncalı olup, Alıcı 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı bu durumda meydana gelebilecek kazalardan kendisinin 

sorumlu olduğunu Satıcı’nın hiçbir kusur ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.  

 

MADDE – 15  : BLOK VE TOPLU YAPI YÖNETĠMĠYLE ĠLGĠLĠ ORTAK GĠDERLER 

15.1) Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, gerekli organlar oluĢuncaya kadar geçiĢ döneminde hazırlanacak 

Yönetim Planına göre, bağımsız bölümün bulunduğu blok ile yerleĢim planında irtifaklandırılmıĢ 
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bağımsız bölümlerin tapu sicil kütüğünde kendi adlarına açılmıĢ sayfalara iĢlenmiĢ olan ortak yer ve 

tesisler, gerektiğinde Yüklenici tarafından yönetilebileceği gibi, Yüklenici yönetim iĢlerini bir veya daha 

fazla sayıda gerçek veya tüzel kiĢiye de devredebilir. Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı 

gerek kat irtifakı, gerek kat mülkiyeti aĢamasında, gerekse bu aĢamalardan önce Satıcı tarafından ilgili 

tapuya Ģerh edilecek Yönetim Planı hükümlerinin bağlayıcılığını Ģimdiden kabul ve taahhüt eder. Alıcı 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, Satıcı’nın Yönetim planında değiĢiklik, düzeltme ve ilave 

yapması konusunda tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

15.2) Bağımsız bölümü fiilen teslim alan Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, Kat 

Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu, Yönetim Planı ve iĢletme projesinin kat malikine yüklemiĢ olduğu 

tüm mükellefiyetleri üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

15.3) SatıĢa konu olan bağımsız bölüm mülkiyet (irtifak) hakkının kapsam ve sınırı, bu bölüme ait tapu 

kaydı ile onun ayrılmaz parçası sayılan Yönetim Planı’nda gösterildiği gibidir.  

 

15.4) Bağımsız bölümün Site yönetim aidatları ve ortak alan giderleri Alıcı’ya veya asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı’ya aittir. Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı bağımsız bölümün 

eksiklerini veya bazı hakları ve alanları kullanmadığını ileri sürerek aidatlardan ve ortak alan 

giderlerinden kaçınamaz. Bir baĢka ifade ile Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı bağımsız 

bölümü teslim almamıĢ olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. 

 

MADDE – 16  : TEBLĠGAT ADRESĠ 

Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın tebligat adresi sözleĢmenin üçüncü 

maddesinde belirttiği adrestir. Satıcı tarafından bu adrese yapılacak tebligatlar geçerli bir tebligat sayılır. 

Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı adres değiĢikliğini yazılı olarak Satıcı’ya bildirmediği 

takdirde Satıcı tarafından sözleĢmede belirtilen adresine yapılacak tebligatları kabullenmiĢ sayılır. Alıcı 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı her türlü tebligat, talep ve bildirimi Satıcı ve TOKĠ’nin bu 

sözleĢmede belirtilen adreslerine birlikte eĢ zamanlı olarak yapacaktır. 

  

MADDE – 17  : BĠLDĠRĠMLER 

Satıcı, Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya yapacağı bildirimleri yazılı, kısa mesaj 

(SMS), elektronik ileti (e-mail) ve/veya resmi internet sitesi üzerinden yapabilir. Satıcı bu bildirimlerden 

herhangi birini tercih edebileceği gibi birden fazla bildirim yöntemini de tercih edebilir. Yapılan bu 

bildirimlerin Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya ulaĢmamasından dolayı Satıcı 

sorumlu değildir.  

 

MADDE – 18  : SAĠR VE ÖZEL HÜKÜMLER  

18.1) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, iĢbu sözleĢme konusu borç ve ödemelerine 

iliĢkin her türlü hesap veya anlaĢmazlıklarda satıcının kayıtlarının ve defterlerinin yegane delil olacağını 

kayıtsız Ģartsız kabul eder. Bu fıkra Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre münhasır delil sözleĢmesi 

mahiyetindedir. 

 

18.2) Bağımsız bölüme ait su, doğalgaz, elektrik, telefon vb. tesisatların bağlanmasına iliĢkin abonman, 

tesis ve diğer giderleri Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya ait olup, tapu alım ve 

satım masrafları baĢta olmak üzere Harç ve Vergiler kanunen ait olduğu taraflarca ödenir. 

  

18.3) SözleĢme dıĢındaki satıĢ ile ilgili diğer evrak, broĢür, ilan veya reklamlarda belirtilen hususlar 

Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya herhangi bir talep hakkı vermez. 

 

18.4) Satıcı yapımını sürdürdüğü bağımsız bölüm projesinin yapımı sırasında yönetimsel ve teknik 

zorunluluk sayılabilecek sebeplerle gerekli göreceği her türlü değiĢikliği serbestçe yapabilir. SatıĢa konu 
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yer sabit kalmak kaydıyla teknik sebeplerden dolayı numaratajı değiĢiklik gösterebilir. Alıcı veya asli 

edim talebinde bulunan Yatırımcı, Satıcı tarafından yapılacak bu değiĢikliklere iliĢkin herhangi bir hak 

ve talepte bulunmayacağını peĢinen kabul ve taahhüt eder. 

  

18.5) SatıĢa sunulan bağımsız bölümün bulunduğu proje ile ilgili olarak Satıcı tarafından yayınlanan her 

türlü afiĢ, broĢür, el ilanı vb. yayınlarda kullanılan ifadeler tanıtım ve bilgi mahiyetinde olup taahhüt 

niteliğinde değildir. 

 

18.6) Tapu için gerekli evrakları istenilen zamanda teslim etmeyerek tapu devrinin gecikmesine neden 

olan Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, Satıcı tarafından ödenmek durumunda kalınan 

vergi, harç ve masrafları T.C. Merkez Bankasının belirlediği Avans faiz oranıyla birlikte Satıcıya 

ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcının kusuru olmaksızın Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan 

Yatırımcı’nın ihmalinden dolayı tapu iĢlerinin gecikmesi halinde gecikmeden dolayı meydana gelecek 

harç ve vergi artıĢları ( Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı ve Satıcı’ya ait tüm artıĢ 

farkları ) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı tarafından ödenir. 

 

18.7) ĠĢbu ön ödemeli konut satıĢ sözleĢmesini imzalayarak hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarına göre yabancı statüsündeki gerçek veya tüzel kiĢilere yapılacak tapu devirlerinde, 2644 

sayılı Tapu Kanunu’ndaki sınırlamalar esas alınarak iĢlemler gerçekleĢtirilir. Ġlgili mevzuat kapsamında 

kanuni sınırlamalar sebebiyle Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı adına tapu devrinin 

yapılmaması halinde Satıcının herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz. Bu durumda Alıcı veya asli edim 

talebinde bulunan Yatırımcı; Ön Ödemeli Konut SatıĢ SözleĢmesi’ndeki hak ve alacaklarını üçüncü 

kiĢiye devir hakkına sahiptir. Aynı zamanda Alıcı Satıcıya ödemiĢ olduğu satıĢ bedelinin, sözleĢmesel 

kesintiler yapıldıktan sonra, bakiyesinin faizsiz olarak iadesini talep hakkına, asli edim talebinde 

bulunan Yatırımcı ise bloke edilen sertifikaları üzerindeki blokelerin kaldırılmasını talep hakkına 

sahiptir.  Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, satıcıdan bunun dıĢında herhangi bir hak ve 

alacak talebinde bulunamaz. 

 

18.8) SatıĢ bedeli Türk Lirası üzerindendir. Alıcının, satıĢ bedelinin tamamını ya da bir kısmını döviz 

olarak yatırması halinde, ödediği döviz cinsinden tutar, paranın yatırıldığı bankanın güncel kuru 

üzerinden Türk Lirasına çevrilerek sözleĢme numarasına aktarılır. SözleĢmenin iptali ve/veya Alıcı’nın 

cayması durumunda, sözleĢme numarasında bulunan tutardan gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan 

meblağ Türk Lirası olarak iade edilecektir. Ġade iĢlemi döviz olarak yapılacak ise, sözleĢme 

numarasında bulunan tutardan gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan Türk Lirası meblağ, Satıcı iade 

iĢlemini hangi bankadaki hesabını kullanarak gerçekleĢtirecek ise o bankanın iade tarihindeki güncel 

kuru üzerinden dövize çevrildikten sonra yapılacaktır.  

 

18.9) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, Satıcı’ya bildirdiği telefon ve mail adresi gibi 

iletiĢim bilgilerinin Satıcı’nın ileride yapacağı diğer projelerde kullanılmasına ve yapılacak olan 

bilgilendirmelere muvafakat ettiğini kabul eder. 

  

18.10) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı kiĢisel verilerinin muhafazasına ve 

kullanılmasına, aynı zamanda site yönetimi kurulduktan sonra kendisine ait iletiĢim bilgilerinin site 

yönetimine verilmesine muvafakat eder.  

  

18.11) ĠĢbu sözleĢmenin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tatbik edilecek olup, 

sözleĢmeden doğan uyuĢmazlıklarda Ġstanbul Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. Tüketici 

uyuĢmazlık halinde tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine müracaat edebilir. 

18.12) Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, iĢbu sözleĢme hükümlerinin karĢılıklı olarak 

müzakere edildiğini, içeriğine dahil olarak ve özenle okuyarak sözleĢmeyi imzalamıĢ olduğunu kabul 

etmiĢtir.  
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18.13) ĠĢbu sözleĢme, temelinde sözleĢme konusu Bağımsız bölümün bulunduğu projenin yapılacağı 

arsanın maliki olan T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ile bu arsa 

üzerinde yapılacak projenin yapımı ve pazarlanması dâhil tüm gider, masraf, her türlü vergi, resim, harç, 

fon vs. tüm harcamaları üstlenen Yüklenici arasında yapılan Bakırköy 14. Noterliğinin 06.04.2016 tarih 

ve 07573 yevmiye numaralı, Ġstanbul BaĢakĢehir KayabaĢı Toplu Konut Alanı 876 Ada 2 Parsel Arsa 

(Yeni: 970 Ada 9 Parsel) SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi’ne göre yapılmasına ait sözleĢme’nin 

olduğunu; Arsa Maliki’nin projenin yapımı, pazarlanması, satıĢı ve satıĢ sonrası dâhil hiçbir safhasında, 

hiçbir ad altında ve hiçbir koĢulda gider, masraf, vergi, resim, harç, fon vs. harcamada bulunmayacağı 

ve mevzuatın amir düzenlemeleri ile Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın sözleĢme 

gereklerini yerine getirmesi halinde bağımsız bölümün tapu devrini vermesi dıĢında yükümlülüğü 

olmadığını, Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın iĢbu Ön Ödemeli Konut SatıĢ 

SözleĢmesi nedeniyle doğacak tüm tazminat ve talep haklarının muhatabı olarak YÜKLENĠCĠ’yi kabul 

edeceği ve her türlü ayıp, kusur ve eksik imalatlar ile gecikmeden doğabilecek muhtemel zararlardan 

YÜKLENĠCĠ’nin sorumlu olduğunu peĢinen kabul etmeleri esasına dayanmaktadır. Banka kredisi 

kullanan Alıcı, adına tapu devri esnasında kullanılan kredinin teminatını teĢkil etmek üzere, kredi 

kullandıran Banka’nın bildireceği bedel ve Ģartlarda ipotek tesis edilmesine muvafakat eder. Satıcı, 

Banka’nın kredi kullandırdığını bildirmesi halinde, Banka’ca kullandırılan kredinin teminatı olarak 

Banka’ca belirlenecek meblağ ve Ģartlarda Banka lehine ipotek tesis edilmeden tapunun Alıcı’ya devir 

edilmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul eder. Arsa Maliki T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın iĢbu sözleĢme 

uyarınca yükümlendiği peĢinatın ve faizli/ faizsiz olarak kapak sayfasında belirtilen tarihe kadar 

ertelenmiĢ olan tutar kadar olan bölümünü veya bağımsız bölümle ilgili toplaması gereken sertifika 

adedidinin tümünü topladıktan ve diğer tüm edimlerini tamamen yerine getirmesinden sonra tahsis 

edilen bağımsız bölümün mülkiyetini tapu kütüğünde, alıcı kredi kullanmıĢ ise banka lehine tesis edilen 

ipotekle yükümlü olarak, Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya devir ve temlik 

edecektir. 

 

18.14) ĠĢbu sözleĢmede belirtilen ödemelerin vadesinde yapılmaması veya sözleĢmede belirtilen 

Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi isteminin, 

Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya tebliğ edilmesi hallerinde, satıcının Alıcı’ya 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya noter marifetiyle yapacağı bildirimlere (ihtarname, 

ihbarname vs.) ait giderler Alıcı’ya veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’ya borç kaydedilecektir. 

Söz konusu tutar Alıcı’nın veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı’nın satıcıya yapacağı ilk 

ödemeden mahsup edilecek olup Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı bu hususu gayrikabili 

rücu kabul eder. 

 

18.15) Tapu devri için TOKĠ’ye SATICI tarafından vekaletname düzenlenmesi için baĢvurulacak olup, 

tapu iĢlemleri alınacak vekaletname ile gerçekleĢtirilecektir. ALICI veya asli edim talebinde bulunan 

YATIRIMCI, TOKĠ tarafından vekaletnamenin gecikmesinden dolayı herhangi bir hak, alacak, tazminat 

talebinde bulunmayacaktır.  

 

18.16) Ön ödemeli konut satıĢ sözleĢmesi imzalamadan en az bir gün öncesinden alıcı veya asli edim 

talebinde bulunan yatırımcıya ön bilgilendirme formu ve ekleri verilmiĢtir. 

 

MADDE – 19  : TAAHHÜTLERĠN SINIRLARI 

Taraflar karĢılıklı tüm taahhütlerinin iĢbu sözleĢmede belirtildiğini, bu sözleĢme ve ekinde bulunanlar 

dıĢında birbirine karĢı baĢkaca taahhütleri olmadığını kabul ve beyan ederler.  

 

MADDE – 20  : T.C. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞININ SORUMLU OLMADIĞI HALLER 
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20.1) Satıcı sıfatıyla her türlü sorumluluk ve keyfiyet YÜKLENĠCĠ’ye ait olup TOKĠ’nin satıcı sıfatıyla 

hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi alıcının muhatabı da değildir. 

 

20.2) SözleĢmenin yürürlükte olan tüm kanunlar ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 

hükümlerine uygun düzenlenmemesinden TOKĠ sorumlu tutulmayacaktır.  

 

20.3) Kapak sayfasında veya yüklenici tarafından TOKĠ adına açıldığı belirtilen hesapların TOKĠ 

tarafından onaylanıp onaylanmadığının teyidi için T.C. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI 

TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġstanbul Hizmet Binası: Atakent Mh. 221. Sk. No:5 34307 

Halkalı/Küçükçekmece/ĠSTANBUL adresine, Tel:0 212 495 40 40 ve Fax:0 212 470 03 16 nolu 

telefonlara müracaat edilebilecektir.   

 

20.4) SözleĢmede aykırılık/uyuĢmazlık olması durumunda TOKĠ sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 

20.5) SatıĢ iĢlemi sırasında alıcılara veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcılara sunulan satıĢ 

bilgilerinin eksikliğinden ya da yanlıĢlığından oluĢabilecek sorunlar nedeniyle TOKĠ sorumlu 

tutulmayacaktır. 

 

MADDE – 21  : YÜRÜRLÜK  

21.1) ĠĢbu sözleĢme yürürlük maddesi dâhil yirmi bir maddeden ibaret olup, sözleĢmenin üçüncü 

maddesinde belirtilen kapak sayfası ve mahal listesi sözleĢmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı 

veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı, iĢbu sözleĢmeyi tamamen okuduğunu, Satıcı sıfatıyla her 

türlü sorumluluğun ve keyfiyetin Yüklenici’ye ait olduğunu ve T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Toplu 

Konut Ġdaresi BaĢkanlığı’nın Satıcı sıfatıyla hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı gibi muhatap da 

olmadığını, sözleĢme hükümlerinin münhasıran Alıcı veya asli edim talebinde bulunan Yatırımcı ve 

Satıcı arasındaki düzenlemelere iliĢkin olduğunu, yazılı tüm hususları kabul ettiğini, bütün hüküm ve 

Ģartlarına tamamen uyacağını açık bir Ģekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

21.2) ĠĢbu sözleĢme kapak sayfasında belirtilen peĢin tutarın veya peĢinat tutarının yine kapak 

sayfasında belirtilen tarihe kadar yatırılması ayrıca kredi kullanan alıcılarda kredinin sözleĢme 

imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde satıcının hesaplarına aktarılması halinde imza tarihi itibari ile 

yürürlüğe girecek olup aksi halde herhangi bir ihbar/ihtar veya hüküm almaya gerek olmaksızın 

sözleĢme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. 

 

Ek: Ön Ödemeli Konut SatıĢ SözleĢmesi Ön Bilgilendirme Formu ve Ekleri 

 

 

ALICI SATICI SATICI 

veya asli edim talebinde 

bulunan YATIRIMCI 

T.C. ÇEVRE VE 

ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI 

TOPLU KONUT ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI 

MAKRO ĠNġAAT TĠCARET 

A.ġ. 

   

   

   

   

 

tel:0

