TÜRÜ:SÖZLEŞME
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar
Arsa Sah b
Adı ve Soyadı : …..
Adres
: …..
Müteahh t F rma
Adı ve Soyadı : …..
Adres
: …..
2- Sözleşme Konusu
Arsa sah b ….. sah b bulunduğu; ….. İl , ….. İlçes , ….. Mahalles (Beled yen n mar paftasında ….. Mahalles olarak gözükmekted r), vak ve kâ n tapunun … pafta, … ada, … parsel numarasında kayıtlı bulunan gayr menkul le
lg l olarak; gayr menkul üzer ndek mevcut b naların yıkım ruhsatı alınarak yıktırılması, enkazı nakled l p harçların ödenmes , yola, beled yeye veya amme h zmet ne terk ed lecek olan kısımların bedell ve bedels z terk veya yoldan,
beled yeden yer alınması, gerek yorsa yer ver lmes , gerek yorsa terk , keza komşu parsellerden yer alınması, gerek rse yer ver lmes , gerek rse komşu parseller le ve keza beled yeden alınan yerler le b rleşt r lmes , fraz, taks m, tefr k
ve tevh t şlemler le c ns, mesaha kayıt, gerekl ad ve soyad kayıtlarının tahs s ve sa r tash hatların yapılması, c ns değ ş kl kler n n yapılması, sa r hususlardan sonra meydana gelecek olan (tapu kaydı ve parsel numarası ne olursa
olsun) gayr menkul arsanın üzer ne; müteahh t f rma ….. İnşaat Mühend sl k Tur zm Sanay ve T caret Ltd. Şt . tarafından; ekl taslak krok de görüldüğü üzere zem n kat dah l 4 (dört) kat betonarme karkas, komb kalor fer s steml
b na nşa ed lecekt r.
Bodrum katta rezerve alanı, sığınak ve garaj beled ye mevzuatı uyarınca müşav r m mar ve beled ye yetk l ler ne danışılarak uygun bulunması hal nde yapılacak ve bahse konu alanlar apartmanın ortak kullanım alanı olacak, ger ye
kalan st snasız tüm kısımlar müteahh d n uhdes nde kalacaktır.
3- Arsa Sah b n n Uhdes nde Kalacak Bağımsız Bölümler
Müteahh t; arsa sah pler n n taşınmaz malına mal beled ye, ve mar müsaades dah l nde yapacağı meskenler n (da reler n) b lumum kanun haklarından yararlanacak buna karşılık; ektek taslak krok de görüldüğü üzere; …..
Sokağa bakan kısımdan 2 ( k ) da re, bahçeye bakan kısımdan 1,5 (b rbuçuk) da re arsa sah b …..’ye ver lecekt r.
4- Müteahh t n Uhdes nde Kalacak Bağımsız Bölümler
Yukarıda arsa sah pler n n uhdes nde kalan da reler har c ndek bütün bağımlı ve/veya bağımsız bölümler ve doğab lecek olan bütün bağımlı ve/veya bağımsız bölümler n tamamı ….. İnşaat Mühend sl k Tur zm San. Ve T c. Ltd.
Şt . n n uhdes nde kalacaktır.
5- İnşaat Süres
A) İnşaat süres ; nşaat ruhsatı alındığı tar hten t baren toplam … (…..) aydır.
İnşaat süres ; savaş, doğal afetler, beled yeden, Bayındırlık Bakanlığı’ndan, Tapu ve Kadastro ve sa r resm ve husus da relerde prosedürler n uzaması, g b mücb r sebeplerden dolayı nşaat ruhsat süres ve nşaat süres uzatılab l r.
B) Tesl m süres ; sözleşme tar h nden t baren ….. (…..) ayı geçemez.
Yer Tesl m nşaat mevs m b tt kten sonra yapılırsa bu süre yen nşaat mevs me g r ld ğ nde başlar. Tesl m süres ; savaş, doğal afetler, beled yeden, Bayındırlık Bakanlığı’ndan, Tapu ve Kadastro ve sa r resm ve husus da relerde
prosedürler n uzaması, g b mücb r sebeplerden dolayı uzatılab l r.
6- Genel Şartlar ve Hususlar
a) Arsa karşılığı, mesken (da re) yapılması esasına dayanan şbu sözleşmeden dolayı, anahtar tesl m ne kadar yapılacak her türlü, malzeme, şç l k, nakl ye, proje, ruhsat harçları, nşaat verg ler , çalışacak b lumum usta, kalfa,
şç ler n ücretler , SSK pr mler , şveren h sseler , cümle şlemlerde ödenen ve ödenmes gereken verg ler, KDV, konut fonu verg ler le, anahtar tesl m ne kadar geçecek zaman çer s nde arsa ve emlak verg ler , özel dareye, mal yeye
a t kazanç verg ler , nşaat süres nce kullanılacak elektr k, su g derler , otopark harcı, b na ve müştem latların yıkım ç n ruhsat harçları, nşaatın tamamlanması le genel skan harcı, skan sırasında beled yeye ödenecek genel skan
harçları, şgal ye harcı ve cezaları, nşaat ç n şeh r cereyanı ve suyun bağlattırılması harçları, skan alındıktan sonra şube hattına elektr k bağlanması sırasında yapılacak tüm şç l k harç ve masrafları le ş kazaları verg ve cezaları
müteahh de a t olacak ve müteahh t tarafından karşılanacaktır. Da reler n ferd skanı da re sah pler ne a tt r. Arsa sah b ne a t olan da reler n emlak verg ler , elektr k, su, doğalgaz abonel k ücretler ve harçları da re sah b ne a tt r.
b) Yalnız; arsa sah b n n, şbu sözleşme tar h ne kadar olan verg , kanal, kaldırım, asfalt g b borçları varsa, bu borçlar ve d ğer bütün burada yazılan veya yazılmayan borçlar arsa sah b ne a t olacaktır.
7- Husus Şartlar ve Hususlar
Arsa sah b bu sözleşme esnasında nşaatın yapılması kat rt fakının kurulması plan, proje, l ste tanz m ve tasd kl ş tak b yetk ler le kend uhdeler nde kalan bağımsız bölümler n har c ndek müteahh de a t bağımsız bölümler n
satış yetk s n kapsayan vekaletnamey müteahh de verecekt r.
Arsa sah pler n n vekalet n alan k ş arsa sah b n n uhdes nde kalan da reler satamaz, şerh koyduramaz. Müteahh t şbu sözleşme le kend uhdes nde kalan da reler satab l r, şerh koydurab l r, bu da reler n satışı ç n d led ğ
k ş lere, d led ğ şartlarda vekalet vereb l r. Bu da reler n tapuları arsa sah b n n adına olması bu kuralı değ şt rmez.
Arsa sah b , müteahh d n yukarıda yazılı nşaat le lg l şler yapab lmes ve tak p edeb lmes ç n, müteahh de veya müteahh d n göstereceğ üçüncü şahıslara müteahh d n taleb hal nde noterden vekaletname ve yetk
vereceklerd r. TUS, HUS g b beled ye le lg l şlemler ç n arsa sah b vekaletler n n müteahh t har c nde üçüncü b r şahısa verecekt r. Arsa sah b bu vekaletnamey doğrudan müteahh de verecekt r. Bu vekaletnamede yazılı olması
zarur olan maddeler aşağıdak g b d r:
a) Arsa sah b ; müteahh d n tek taraflı olarak şbu sözleşmey tapuya tapu kaydına şerh verd rmes ne ve vermes ne rıza ve muvafakat etm şlerd r.
b) Taraflardan b r n n veya b r kaçının ölümü hal nde m rasçılar bu sözleşme gereğ şe devam edeceklerd r. Taraflar aynı şartlarla anlaşmaya tab d r.
c) Arsa sah b almış olduğu meskenler (da reler) karşılığında arsanın , müteahh t’te aldığı arsa karşılığında verm ş olduğu meskenler (da reler) karşılığı olarak, taraflar b rb rler nden h çb r bedel talep etmeks z n karşılıklı olarak
satışını vaat ve taahhüt etm şlerd r.
d) B na bel rt len sürede tesl m ed lmez se müteahh t f rma arsa sah b ne sah b olduğu da reler ç n ray ç bedelden k ra öder.
8- Tekn k Şartname
Müteahh t; Arsa sah b ne vereceğ meskenlere (da relere) aşağıda yazılı malatları yer ne get rmey taahhüt eder.
a) Yapılacak olan nşaat avam proje, tekn k şartname ve tasd kl m mar ve betonarme stat k projeler ne göre nşa ed lecekt r.
b) Bataryalar Artema ve ya ECA marka olacaktır.
c) İnşaat m mar , stat k, mekan k, elektr k projeler le Bayındırlık Bakanlığı ısı yalıtım yönetmel ğ ne uygun nşa ed lecekt r. Ayrıca meskenler (da reler) ısı yalıtımlı ve ç ft camlı olacaktır.
d)
e)
f)
g)

İnşaatta hazır beton kullanılacaktır.
B na asansörlü olacaktır.
Kalor fer tert batı, ferd doğalgazlı ve komb l s stem olacak, komb ler BUDERUS ve ya VIESSMAN marka olacaktır. Radyatörler panel radyatör (PKKP) olacak, kalor fer tes satını müteahh t yapacaktır.
B nada kullanılacak sıva üstü ve sıva altı bütün malzemeler, elektr k ve su tes satları ve doğalgaz tes satları tamamen TSE belgel olacaktır.

h)
ı)
)
j)
k)

B nanın merd venler ve g r ş mermer kaplama olacaktır. Den zl kler mermer olacaktır.
B nanın cepheler ısı yalıtımlı ve projes ne uygun kaplama malzemes le yapılacak, b nanın çatısı ısı yalıtımlı olacaktır.
Pencereler EGEPEN marka olacaktır.
Seram kler V tra, Çanakkale, Kütahya ve ya Ege seram k olacaktır.
Sıvaüstü elektr k anahtarları pr zler ve s gortalar LEGRAND marka olacaktır.

1- Salonlar, Odalar, Antreler
Salonlar ve odaların tabanları tamamen lam nant parke yapılacak, salonlar, odalar ve antreler n duvarları alçı üzer su bazlı saten boya yapılacaktır. Antreler n tabanları Gran t seram k olacak, tavanlara saten alçı çek lecek ve tavan
boyası le boyanacaktır.
2- Banyo – WC
Banyo-tuvalet ve tuvalet n duvarları yerden tavana kadar fayans, tabanları seram k kaplanacak, banyoda musluk, banyo bataryaları, seram k klozet ve rezervuar, duş kab n konulacak, mevcut tes sat projes ne uygun tes s ve
malatlar TSE onaylı malzeme kullanılarak yapılacaktır. Tuvalete tuvalet taşı veya klozet, rezervuar ve lavabo konulacak ve mevcut tes sat projes ne uygun tes s ve malatlar yapılacaktır.
3- Mutfak
Mutfak zem nler gran t seram k, duvarları alçı üzer su bazlı saten boya, tavanları tavan boyası olacak, mevcut projes ne göre TSE onaylı malzeme kullanılarak tes sat yapılacak, mutfak dolap kapakları ve kasaları MDF olacaktır.
Dolap üstü tezgah konulacak, projes ne uygun dolap tezgah arası fayans yapılacaktır.
4- Meskenler n; G r ş, Salonlar, Odalar, Mutfak, Tuvalet, D ğer kapılar ve Pencereler, Balkonlar
Meskenler n (da reler n) g r ş kapıları (cümle kapıları) çel k kapı ve d ğer ç kapılar amer kan t p kapı olacak. Pencereler PVC prof lden mamul, camlar ç ft cam olacaktır. Açık balkonların zem n seram k olacak, gerekl
mühend sl k esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Korkuluklar projes ne uygun yapılacaktır.
9- Arsa Değer
İşbu konu 866 ada 85 parseldek gayr menkulün emlak verg ray ç değer n n …..-TL olduğunu, bu değer n 492 sayılı harçlar kanununa göre yen den değerlend rme le bulunan emlak verg ray ç değer nden ve emlak verg s
beyannames nde beyan ed len değerden az olamayacağı hususunu noter tarafından tarafımıza b ld r lm ş olduğunu şbu sözleşmedek değer n sözleşmeye konu gayr menkulün en son emlak verg s beyannames nde beyan ed len az
değerden az olması hal nde bu sözleşmen n tarafı olarak müştereken ve mütesels len sorumlu olacağımızı kabul ve beyan eder z.
10- Özel Hüküm
a) H çb r mücb r sebep olmadan sözleşme hükümler ne ve şartlarına uymayan ve sözleşmey tek taraflı olarak fesh eden, d ğer tarafın uğrayacağı zarar ve z yanı kanun fa z le b rl kte ödemey ş md den beyan, kabul ve taahhüd
eder. İşbu sözleşmen n tarafı olan arsa sah pler sözleşmey haksız ve kötün yetl olarak feshetmes hal nde müteahh t ş rket n sözleşme gereğ nce arsa üzer nde yaptığı malatlar sözleşmen n feshed ld ğ yıl ç n Bayındırlık ve skan
Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu malzeme ve şç l k b r m f yatları el p yasa şartları esas alınarak yaptırılacak b l rk ş ncelemes le tesp t ed l r. Tesp t net ces nde bel rlenen tutar müteahh te en geç 2 ( k ) ay çer s nde arsa sah b
tarafından öden r.
b) Ektek taslak krok sözleşmen n parçasıdır. Sözleşme g b bu taslak krok de taraflarca mzalanıp sözleşmeye eklenm şt r.
11- İht lafların Hall
İht laf vukuunda ….. mahkemeler yetk l d r. …
Arsa Sah b

Müteahh t

