
ANKARA ÜNİVERİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM PROJESİ 
 
 
 
 
 
 
 

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ: 

ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ GÖKSUPARK KONUT PROJESİ ÖRNEĞİ 
 
 
 
 
 
 
 

Sevinç KALEBEK 

 

 

 

 

 

 

 

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 

2019 

 

 

Her hakkı saklıdır



i 

 

ÖZET 

Dönem Projesi 

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ:  

ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ GÖKSUPARK KONUT PROJESİ ÖRNEĞİ 

Sevinç KALEBEK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Erol DEMİR 

Kırsal yerleşimlerden kentlere göç hareketliliği, kentleşme hızını ve kentlerde nüfus yoğunluğu 

artırmıştır. Artan nüfus yoğunluğu, kent merkezinde ve çeperlerinde yapılaşma baskısına sebep 

olmakta ve bu baskı başta konut olmak üzere ticari, sosyal ve kamusal yapılara olan ihtiyacı 

artırmaktadır. Belirtilen süreç, ihtiyaçların nitelik ve niceliğinin artması ve değişmesinin de 

etkisiyle gayrimenkul sektörünün sürekli dinamik bir yapıya sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu ortamda gayrimenkul sektöründe mevcut yapıların el değiştirme hızı artmakta ve sürekli 

olarak pazara yeni yapıların sunulması ihtiyacını doğurmaktadır. Mevcut yapıların ya da yeni 

yapıların taraflar arasında el değiştirmesinde farklı yöntemler kullanılmakla birlikte, gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmesi de büyük konut projelerinin yaygınlaşması ile birlikte sıklıkla kullanılan 

bir yöntem olarak ön plan çıkmaktadır.  

Çalışmada gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tarafları arasındaki ilişkiler ve sözleşmeden 

doğan anlaşmazlıklar literatür araştırması ve yargı kararları temelinde incelenmiştir. Buna ilave 

olarak gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin sonuçları, inşaat şirketleri ve yatırımcılar açısından 

temel sorunların neler olduğu da saptanmıştır. Uygulama örneği olarak Ankara ili Eryaman 

bölgesi Göksupark Konut Projesi seçilmiş ve projeye ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşme 

örneği incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre uygulamada gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmelerinin pratik ve hızlı sonuç doğurmasına karşın, olumsuz taraflarının da mevcut olduğu 

tespit edilmiştir. Satışı vaat edilen konutların projesine uygun inşa edilmemesi, geç teslim 

edilmesi veya hiç teslim edilmemesi gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. İncelenen sözleşme türünden 

ortaya çıkan sorunların asgari düzeye çekilebilmesi için gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 

tanımına ilişkin mevzuatta yer alan eksikliklerin giderilmesi ve yapılacak sözleşmelerde tarafların 

hak ve yükümlülüklerinin daha ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerektiği ve sektörde faaliyette 

bulunan gayrimenkul geliştirme, yatırım ortaklıkları ve inşaat şirketlerinde üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun 

olmuş uzmanların; sözleşme tasarımı ve sözleşme yönetimi, proje geliştirme ve proje değerleme, 

proje finansmanı, gayrimenkul ve varlık yönetimi, proje ve yapım yönetimi ile pazarlama 

yönetimi gibi alanlarda istihdam edilmesinin gerekli olduğu ve şirketlerde kurumsal kapasite ve 

insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi ile yürütülen projelerin etkinliği ve verimliliğinin 

artırılmasının mümkün olabileceği vurgulanmalıdır.  

Eylül 2018, 57 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul pazarlama, konut satışı, satış vaadi sözleşmesi, tazminat 

hesabı ve uygulama sorunları. 
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ABSTRACT 

Term Project 

AN INVESTIGATION OF REAL ESTATE SALES PROMISSORY CONTRACTS: 

THE CASE OF ANKARA PROVINCE ETIMESGUT DISTRICT GÖKSUPARK HOUSING 

PROJECT 

 

Sevinç KALEBEK 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Erol DEMİR 

Migration from rural settlements to cities has increased the rate of urbanization and population density 

in the cities. The increasing population density causes construction pressure in the city center and its 

periphery, consequently this pressure increases the need for commercial, social and public structures, 

especially housing facilities. The specified process requires that the real estate sector have a dynamic 

structure with the effect of increasing and changing the quality and quantity of the needs. In this kind 

of situation, the speed of changing hands of existing buildings in the real estate sector is increasing 

and it constantly creates demands for new buildings to be introduced to the market. Although different 

methods are used to change hands between the parties of existing buildings or new buildings, the real 

estate sales promise contract is also a common method with the expansion of large housing projects.  

 

In this study, the relationship between the parties into promissory agreement of the sale of real estate 

sale properties and the associated disputes arising from the agreement are well examined based on 

literature review and judicial decisions. In addition, the results of the promissory agreement of real 

estate sale agreements, the main problems for construction companies and investors were determined. 

As an application sample of the study, Göksupark Housing Project in Eryaman region of Ankara 

province was selected and the real estate promissory sales contract agreement sample was examined. 

According to the results of the research, it is determined that despite the practical and good fast results 

of the real estate promissory sales contracts, it has a set of negative aspects on it which do exist. 

Problems such as failure to make the promised houses in accordance with the project, failure to pay 

the price arising from the deterioration in the financial situation of one of the parties, or failure to 

transfer the title deed of the real estates under the ownership of the developer and late delivery were 

encountered. In order to minimize the problems arising from the type of contract examined, it is 

necessary to eliminate the deficiencies in the legislation regarding the definition of promissory real 

estate agreement and to regulate the rights and obligations of the parties in more detailed contracts and 

to advance real estate activities in the sector. Project key developers such as investment partnerships 

and construction companies has to keep on focusing into employing experts from areas such as real 

estate development and management by doing so it can help to reduce challenges and to increase 

efficiencies in many aspects like contract design and contract management, project development and 

project evaluations, project finance, real estate and asset management, project and construction 

management and marketing management and corporate capacity in companies. 

 

September 2018, 57 Pages 

Key Words: Real estate marketing, residential sales, promissory sales agreements, conveyance 

and compensation. 



iii 

 

TEŞEKKÜR 

Türkiye’de hızla gelişen gayrimenkul sektörünün dinamiğine uygun modellerin 

açıklanmasında, sistemin aksayan yönlerinin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirildiği 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı lisansüstü eğitim programında emeği geçen tüm hocalarıma, başta Prof. 

Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Başkanı), çalışmam boyunca desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Doç. 

Dr. Erol DEMİR’e (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi), 

lisansüstü çalışmalarım sırasında her zaman yol gösterici olan Doç. Dr. Yeşim 

ALİEFENDİOĞLU’na (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkan 

Yardımcısı) ve bütün bölüm çalışanlarına, bana olan desteği ile her zaman yanımda olan 

aileme teşekkürlerimi sunarım. 

Sevinç KALEBEK 

Ankara, Eylül 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖZET ................................................................................................................................. i 

ABSTRACT ..................................................................................................................... ii 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................... iii 

KISALTMALAR DİZİNİ .............................................................................................. v 

ŞEKİLLER DİZİNİ ....................................................................................................... vi 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

1.1 Konunun Önemi ve Amacı ...................................................................................... 1 

1.2 Araştırma Materyali ve Yöntemleri ........................................................................ 2 

1.3 Kaynak Araştırması ve Yeni Araştırma Gereksinimi ........................................... 2 

1.4 Araştırmanın Kapsamı ............................................................................................. 4 

2. KURAMSAL TEMELLER ........................................................................................ 5 

2.1 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı, Konusu ve Mevzuattaki 

Yeri ............................................................................................................................. 5 

2.2 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Konusunda Farklı Ülke Mevzuatları ....... 9 

2.3 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile İlgili Türkiye Uygulamaları ................. 9 

2.4 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sona Ermesi ........................................ 11 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AÇISINDAN 

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................................................ 15 

3.1 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Kurulması ........................................... 19 

3.2 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sonuçları ............................................. 21 

3.3 Eser Sözleşmesi Kapsamında Tazminata Sebep Olan Durumlar ...................... 27 

3.4 Yargı Kararları Çerçevesinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden 

Kaynaklı Tazminat Hesaplanması ........................................................................ 31 

4. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ UYGULAMA 

ÖRNEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................. 35 

5. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER .................................................... 37 

KAYNAKLAR .............................................................................................................. 40 

EK: Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi .................................................................. 42 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... 57 

 



v 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

     GSYİH        Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 

     HD                                          Hukuk Dairesi 

     KHK        Kanun Hükmüne Kararname 

     KMK                                      Kat Mülkiyeti Kanunu 

     TBK                                       Türk Borçlar Kanunu 

TMK                                       Türk Medeni Kanun 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 3.1 Dünyada inşaat sektörü büyüme yüzdesi (Anonim 2018a) ............................. 16 

Şekil 3.2. GSYH büyümesi ve inşaat sektörü büyümesi, 2013-2017 ............................. 17 

Şekil 3.3. Alınan konut yapı ruhsatı ve izinleri ............................................................... 18 

Şekil 3.4. Yıllara göre konut satış sayıları (2013-2017) ................................................. 18 

Şekil 3.5. Yabancılara yapılan konut satış sayıları (2013-2017) .................................... 19 

Şekil 3.6 Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu bağımsız bölüme ilişkin 

işlemler ........................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. GİRİŞ 

1.1 Konunun Önemi ve Amacı  

Hemen her ülkede gayrimenkul sektörü sürekli olarak büyümekte ve hızlı bir değişim 

geçirmektedir. Değişen ve gelişen talep yapısına karşın, yerel düzeylerde gayrimenkul 

arzı oldukça stabil bir gelişme eğilimine sahip olduğu için birçok ülkede ve bölgede kısa 

ve uzun dönemde dengeli bir yapının olmadığı dikkati çekmektedir (Tanrıvermiş 2017). 

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye piyasası da gayrimenkul alışverişinin yoğun olduğu 

bir ülke konumundadır. Gayrimenkul pazarından yeni inşa edilmiş konut edinilmesi ya 

da ikinci el konutun ya da ticari ünitenin taraflar arasında el değiştirmesi, genellikle iki 

tarafa borç yükleyen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi aracılığı ile olmaktadır.  

Gayrimenkul piyasası, gelişen ve değişen ihtiyaçlara arz yaratmasının yanı sıra, arz 

edenlerle talep edenlerin bir araya geldiği bir piyasa türüdür. Arz miktarı ve arz edilen 

gayrimenkulün niteliği değiştikçe, talep miktarı ve niteliği de değişmektedir. Söz konusu 

piyasada, alıcı ihtiyacına uygun bir taşınmaz belirlendiğinde, satıcı ile karşılıklı olarak 

iradelerinin uyuşması halinde, tarafların edimlerini düzenleyen gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesi düzenlenmektedir. Anılan sözleşme türünde, sözleşmenin taraflarca 

imzalanacağı aşamada taşınmazın hemen devredilebilecek nitelikte olmaması, belli bir 

süreye ihtiyaç duyulması sebebiyle satışının ileride yapılacağına ilişkin vaadi 

içermektedir.  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, yoğun olarak düzenlenen bir sözleşme türüdür. 

Sözleşme ile her ne kadar yükümlülükler ayrıntılı olarak düzenlenmiş olsa da, ilerleyen 

zamanlarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle konu yargıya intikal etmektedir. 

Sonradan ortaya çıkan anlaşmazlık sebepleri incelendiğinde inşaat işinin süresi, vaad 

edilen niteliklerde teslim edilmemesi ve hiç teslim edilmemesi gibi hususların olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmada, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin hukuki niteliği 

incelenmiş, yargıya intikal eden konular tespit edilmiş ve ayrıca örnek uygulama projesi 

olarak Ankara ili, Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde yapımına başlanan Göksupark 
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Konut Projesine ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi maddeleri ayrıntılı olarak 

tetkik edilmiştir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde ortaya çıkan sorunları en aza 

indirilmesi için alınması gereken önlemler tespit edilmiş, satış vaadi sözleşmesinden 

kaynaklanan tazminat davaları incelenmiş ve tazminat hesaplama yöntemleri hem yargı 

kararları, hem de değerleme biliminin temel ilkeleri ve değerleme standartlarına uygun 

olarak ortaya konulmuştur.  

1.2 Araştırma Materyali ve Yöntemleri 

Çalışmada, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, hukuksal çerçevesi ve uygulama yönleri 

ile ele alınarak değerlendirilmiştir. Uluslararası düzenlemeler ve yaklaşımlar ile Türkiye 

uygulamaları, öncelikle çalışma kapsamında incelenmiş ve sorun alanlarının tespiti 

yapılmıştır. Sözleşmeden kaynaklı ortaya çıkan ve yargıya intikal eden bazı Yargıtay 

Kararları araştırılmıştır. Bu kapsamda, somut olarak hangi gerekçelerle sözleşmelerin 

yargıya intikal ettiği, sonuçlarıyla ve sonucunda ne tür kararlar verdiği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın konusunu oluşturan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kapsamında literatür 

taraması yapılmış ve uygulama örneği olarak Göksupark Konut Projesi Satış Vaadi 

Sözleşmesi detaylı bir şekilde incelenmiştir (EK 1).  

1.3 Kaynak Araştırması ve Yeni Araştırma Gereksinimi  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri uygulamada çok sık görüldüğü için sözleşmelerin 

kapsamı ve hukuki niteliği birçok yayına konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir 

kısmı sözleşmelerin tesis edilmesi, hukuksal boyutu, yargıya intikal etmiş konular ve 

sonucunda verilen kararların irdelenmesi sonucu hazırlanmıştır. Uygulamadan alınmış bir 

örnek üzerinden yapılmış olan detaylı incelemelerin ise oldukça az sayıda olduğu tespit 

edilmiş olup, bunlardan en önemlileri aşağıda özet olarak verilmiştir: 

Kocayusufpaşaoğlu (1959) “Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi” adlı 

doktora tezinde, gayrimenkul satış vaadinin hukuki niteliği, benzer sözleşmelerle 

karşılaştırılması, şartları, hükümleri ve sona ermesi durumlarını incelemiştir.  
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Çenberci (1973) “Gayrimenkul Satış Vaadi” adlı çalışmasında, gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesinin hukuksal çerçevesini irdeleyerek, tarihsel gelişim aşamalarını farklı ülkeler 

ile birlikte ele almıştır. 

Özenli (1986) “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Neden Olduğu Davalar” adlı 

çalışmasında, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hukuki niteliği, bundan doğan 

haklar, sözleşmenin tapu siciline şerhi, sözleşmenin geçerlilik koşulları ve neden olduğu 

davaları incelemiştir. 

Karataş (2009) “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Temliki İşleminden 

Kaynaklanan Davalar” adlı çalışmasında, kavramlar üzerinde durmuş, gayrimenkul satış 

vaadi sözleşmesinin kuruluşunu ve ifasını incelemiştir. İfasına engel olan nedenleri ve 

fesih nedenleri açıklanmıştır. Uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve yüklenicinin temlik işleminden kaynaklanan 

uyuşmazlıkları incelenmiştir.  

Surlu (2011) “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerine Genel Bir Bakış” adlı çalışmasında, 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlendiği Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 

ilgili maddesini irdelemiştir. Tanımına değinmiş; niteliğini açıklamış ve diğer 

sözleşmelerle karşılaştırıp farklarını ortaya koymuştur. Gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesinin tapu siciline şerhi ve şerhin etkisi ile son olarak sözleşmenin sona ermesi 

durumlarını açıklamıştır.  

Alp (2017) “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” adlı yüksek lisans tezinde, gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmesinin hukuki niteliği, yasal dayanağı, sözleşmenin kurulması ve 

sözleşmenin sona ermesi durumlarını incelemiştir. 

Önceki araştırmaların değerlendirilmesi neticesinde; özellikle satış vaadi sözleşmesi ve 

tescil ilişkileri ve tazminat konularının yeterince inceleme konusu yapılmadığı, satış 

vaadi sözleşmelerinden doğan sorunların uygulama odaklı olarak analizi ve tarafların 

tazminat talepli davalarında tazminat hesaplama metodolojisinin gelişmemiş olduğu 
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ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öncekilerden farklı olarak alıcı ve satıcı yönlerinden 

satış vaadi sözleşmelerinden doğan sorunlar ile tazminat talepli davalarda değerleme 

ilkelerinin değerleme bilimi ve yargı kararları yönlerinden analizi ve değerlendirilmesi 

yapılmış ve araştırmacının da içinde yer aldığı örnek olay uygulama sonuçlarına göre 

genelleme yapılması yoluna gidilmiştir.    

1.4 Araştırmanın Kapsamı  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin, Türk Hukuk Sisteminde önemli bir uygulama 

alanı bulunmaktadır. Araştırma kapsamında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 

mevzuatta yer alan hükümleri ile hukuksal çerçevesi açıklanmaya çalışılmıştır. Mevzuatta 

taşınmaz satış vaadi sözleşmesi açık bir şekilde düzenlenmemiş olmasına rağmen, 

uygulamada çok sık karşılaşılmaktadır. Her ne kadar bahsedilen sözleşmelerin hukuki 

niteliğine ilişkin tartışmalar bulunsa da, genel yorum bir ön sözleşme olduğu yönündedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde; araştırma konusunun amaçları, kapsamını ve sınırlılıkları ile 

araştırma materyali ve yöntemleri kısaca açıklanmıştır. İkinci bölümde, gayrimenkul satış 

vaadi sözleşmesinin kapsamından söz edilmiş ve uluslararası düzenlemeler ile 

Türkiye’deki uygulamalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, araştırmaya konu teşkil 

eden inşaat sektörünün küresel ve Türkiye ekonomisindeki etkinliği ile konut satışları 

konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 

kurulması ve sonuçları değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak çalışma alanı olarak seçilen 

Göksupark Konut Projesi’ne ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi incelenmiştir. 

Araştırmanın son bölümde ise uygulama ve mevzuatta karşılaşılan başlıca sorunlar ele 

alınmış, tespit edilen sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

Çalışmada gayrimenkul satış vaadinin hukuksal çerçevesi ile birlikte uygulamada 

karşılaşılan tapu iptali, tescil ve el atmanın önlenmesine ilişkin yargıya intikal eden 

davalar incelenmekte, ayrıca tarafların edimlerini ifa etmemesi durumundaki olumsuz 

etkileri tartışılmaktadır. Sözleşmeler yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce 

hazırlanmakta, bağımsız bölümün bedelini ödemekle yükümlü müşteriler yüklenicinin 

temlikinden kaynaklı olarak mağdur edilmektedir. Mahkeme yoluyla sonuçlandırılması 

esnasında satışa konu gayrimenkulün değerini belirleme konusunda ehliyetsiz ve bilgisiz 

kişilerin değerleme raporu hazırlaması bu sistemi daha da zayıf hale getirmektedir.  

2.1 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı, Konusu ve Mevzuattaki Yeri 

Türk Borçlar Kanunu1‘nun (TBK) 213. maddesinde ve 01 Temmuz 2012 tarihli mer’i 

TBK’da gayrimenkul satış vaadinin tanımı yapılmamıştır. Uygulamada çok sık 

karşılaşılan bir kavramın, hukuki düzenlemelerde açık bir şekilde tanımlanmamış olması 

doktrinde tartışmalara neden olmaktadır. 

Gayrimenkul satış vaadi, bir tarafa veya her iki tarafa bir gayrimenkul satış akdinin 

yapılmasını istemek hakkını sağlayan ön akit olarak kabul edilmektedir. Özenli (1986) 

satış vaadi sözleşmesini, herhangi bir taşınmazın mülkiyetini iktisap edebilmek amacı ile 

düzenlenen bir ön akit olarak tanımlamaktadır. Taraflardan biri belli bir gayrimenkulü 

satmayı, diğeri ise bu gayrimenkulü satın almayı taahhüt etmektedir.  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, şahsi hak ve borç doğuran bir sözleşmedir. Şahsi 

haklar, hak sahibine sözleşmenin borçlusundan bir şeyin verilmesi, yapılması/ 

yapılmaması gibi bir edimin talep edilmesi yetkisini tanımaktadır. Bu özelliğinden dolayı 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan hak üçüncü kişilere kaşı ileri 

sürülememektedir. Tapuya şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden doğan 

hakların sonraki maliklere karşı da ileri sürülebilmesi ise bu durumun istisnasını 

                                                           
1 T.C. Resmi Gazete. Tarih:04.02.2011, Sayı:27836 
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oluşturmaktadır. Taraflar, birbirlerine karşı iki asli edimi borçlanmaktadır. Vaat 

borçlusunun edimi satış vaadinde bulunduğu eşyanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya 

devretmektir. Vaat alacaklısının edimi ise söz konusu temlik karşılığında bedel 

ödemektir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin konusu arsa, arazi veya bağımsız 

bölüm olmakla birlikte tarafların birbirine uygun karşılıklı irade açıklamalarını resmi 

şekilde yapmaları gerekmektedir.  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu2 (KMK) ile aynı gayrimenkul üzerinde ayrı mülkiyet 

haklarına konu bağımsız bölümler mevcuttur. 2814 Sayılı Kanunla KMK’ya eklenen 

hükümlerle, bağımsız bölümlerin ayrı binalar şeklinde yapılmasının mümkün olduğu, 

böylece geniş bir arsa üzerinde büyük sitelerin anılan Kanun’a dayalı olarak 

kurulabilmesi mümkün kılınmıştır. İnşaat projelerine finansman sağlanması amacıyla, 

inşa aşamasında ya da henüz inşasına başlanmamış bağımsız bölümlerin, gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmesi ile satılması mümkün olmaktadır. 

Gayrimenkul satışı ile gayrimenkul satış vaadi aynı nitelikte işlemler değildir. 

Gayrimenkul satım sözleşmesinde, alım ve satım iradeleri taraflarca kesin olarak ifade 

edilmekte ve mülkiyeti devir borcu ile bedel ödeme borcu karşılıklı olarak doğmaktadır. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde ise satıma ilişkin nihai irade açıklamaları henüz 

yapılmamıştır. Bu yönüyle bir taahhüt işlemi gerçekleşmektedir. 

Surlu (2011) tarafından da ifade edildiği üzere Türk öğreti ve uygulamasında; 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir satış sözleşmesinin yapılması borcunu 

doğurduğundan dolayı “ön sözleşme” olarak kabul edilmektedir. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Kural 

olarak, kişisel hak doğuran bir sözleşmedir. Sözleşmenin taraflarından vaat alacaklısı, 

kişisel hakkını ancak vaat borçlusuna karşı ileri sürebilir. Ancak, tapu kütüğüne şerh 

edilmesi ile güçlendirilmiş ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir hak halini 

                                                           
2 T.C. Resmi Gazete. Tarih:02.07.1965, Sayı:12038 
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alabilir. Tapuda verilecek şerh ise kişisel hakların şerhi olup şerhin verilmesi durumunda 

mevcut kişisel hak kuvvetlendirilmiş olmaktadır. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tanımı açık bir şekilde yapılmamasına rağmen 

mevzuatta farklı kanunlarda düzenleme konusu olduğu görülmektedir. 6098 sayılı 

TBK’nın 237. maddesinde ve aynı Kanun’un 12. ve 29. maddelerinde, sözleşmenin 

öngörülen şekilde yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 1512 sayılı Noterlik Kanunu3’nun 

60. maddesinde, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesi sayılmış, 89. maddesinde ise düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler 

arasında yer almıştır. 2644 sayılı Tapu Kanunu4’nun 26. maddesinde gayrimenkul satış 

vaadine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu5 

(TMK)’nun 1009. maddesine göre tapu kütüğüne şerh edilebilecek haklar sayılırken 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi de bu kapsamda yer almaktadır.  

Bazı kanunlarda ise gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin yapılamayacağı durumlar 

düzenlenmiştir. İlgili kanunlar incelendiğinde, 775 sayılı Gecekondu Kanunu6 ile hak 

sahiplerine tahsis edilen gayrimenkullerin, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içerisinde, 

gayrimenkul satış vaadine konu teşkil edilemeyeceği belirtilmiştir. 3083 sayılı Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu7 ile dağıtılan 

gayrimenkullerin tasarrufuna ilişkin kısıtlamalar getirilmiştir. 4123 sayılı Tabi Afet 

Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair 

Kanun8’dan yararlanacaklar için, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile hak sahipliği 

kazanlar sayılmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu9’na göre Maliye Bakanlığınca 

çıkarılan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) ile gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesi bedeli üzerinden Kurumlar Vergisi istisnasının olmadığı; “Bazı durumlarda 

taşınmazlar, satış vaadi sözleşmesi suretiyle ileride alım satıma konu olabilmektedir. 

Taşınmazlarda mülkiyetin devri tapuya tescil ile gerçekleşeceğinden satış vaadi 

                                                           
3 T.C. Resmi Gazete. Tarih:05.02.1972, Sayı:14090 
4 T.C. Resmi Gazete. Tarih:19.12.1934, Sayı:2892 
5 T.C. Resmi Gazete. Tarih:08.12.2001, Sayı:24607 
6 T.C. Resmi Gazete. Tarih:30.07.1966, Sayı:12362 
7 T.C. Resmi Gazete. Tarih:01.12.1984, Sayı:18592 
8 T.C. Resmi Gazete. Tarih:25.07.1995, Sayı:22354 
9 T.C. Resmi Gazete. Tarih:21.06.2006, Sayı:26205 
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sözleşmeleri ile tahsil olunan bedeller dolayısıyla istisnanın uygulanması mümkün 

değildir” şeklinde hüküm düzenlenmiştir.  

2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 

Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkındaki Kanun10 ile 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin vergi, resim ve harçlardan müstesna olduğu 

belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun11 18. maddesinde sayılan durumlar haricine 

“İmar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere 

ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz” denilerek 

sınırlandırma getirilmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu12’nun 

17. maddesinde toplulaştırma alanlarında toplulaştırma işlemleri sonuçlanıncaya kadar 

arazilere ilişkin satış vaadi sözleşmesinin ancak projeyi uygulayan birimin izniyle 

yapılabileceği öngörülmüştür. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun13’un 7. maddesinde “Bakanlar kurulunca belirlenecek Hazineye ait taşınmaz 

malların gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hâsılat paylaşımı esasına göre 

inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklılıklarına veya diğer 

gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit 

etmeye bakanlık yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği, TBK’nın ilgili maddeler uyarınca 

resmi şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Satış vaadi sözleşmesinin geçerli olarak 

kurulabilmesi, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarını, yetkili memur 

önünde resmi senedin hep birlikte imzalanmasına bağlıdır. Tarafları borçlandıran 

edimlerin belirlenmiş ya da belirlenebilir olması gerekmektedir. 

                                                           
10 T.C. Resmi Gazete. Tarih:01.03.1984, Sayı:18328 
11 T.C. Resmi Gazete. Tarih:13.05.1985, Sayı:18749 
12 T.C. Resmi Gazete. Tarih:19.07.2005, Sayı:25880 
13 T.C. Resmi Gazete. Tarih:18.07.2001, Sayı:24466 
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2.2 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Konusunda Farklı Ülke Mevzuatları 

Türkiye’de çok sık uygulanan bir sözleşme türü olan gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesinin TBK’da tanımı yapılmamıştır. Almanya, Fransa, İsviçre gibi farklı ülke 

uygulamalarına bakıldığında Almanya ve İsviçre ön sözleşmeyi düzenlenmemiş olup, 

sözleşme serbesti ile hareket edilmektedir.  

Fransız Hukukunda, Alman Medeni Kanunundan farklı olarak satış vaatlerine yer 

verilmiştir. Fransız Medeni Kanununda birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarına göre 

satış vaadi yapılmış ise buna göre satış hükümleri geçerli olmakta ve mülkiyet alıcıya 

geçmektedir. Alıcının opsiyon hakkını kullanması ile alım satım sözleşmesi doğmaktadır. 

Alıcının hakkı, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyen şahsi bir haktır. Fransız 

Hukukunda tek taraflı ya da iki taraflı olmak üzere satış vaadinin iki türü bulunmaktadır.  

İsviçre’de, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi İsviçre Medeni Kanununda 

düzenlenmiştir. Fakat Almanca, Fransızca ve İtalyanca metinlerle karşılaştırıldığı zaman, 

farklılıklar görülmektedir. Her üç lisandaki terminoloji birbirine uymamaktadır. 

Almancadaki metin, satışa dair ön sözleşmeden ve iştira hakkı tesis eden sözleşmeden; 

Fransızca metin satış vaadi ve iştira akdinden; İtalyanca metin ön sözleşme ve satış 

vaadinden bahsetmektedir. İsviçre Kantonlarında prensip itibariyle gayrimenkullerde 

resmi şekilde yapılan alım satım sözleşmesi ile mülkiyetin alıcıya geçtiği kabul edilir. 

Satış vaadi ise usulen uygulanmaktadır. TMK’da ise İsviçre Medeni Kanunu’nun 

Fransızca tercüme metni esas alınmıştır. 

2.3 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile İlgili Türkiye Uygulamaları 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin konusu, taşınmaz mallardır. Bu nedenle 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, gayrimenkullerin satışının vaat edilmesinde söz 

konusu olur. Taşınmazla ilgili tanımlar bu kapsamda genel olarak incelenmektedir. 
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Özenli (1986) tarafından genel anlamda taşınmaz, bir yerden alınıp başka bir yere 

götürülmesi olanaksız, bulunduğu yerde ve şekilde kullanmaya elverişli mallar olarak 

tanımlanmıştır. Ancak bu anlamda taşınmaz tanımı, hukuk uygulamasında yeterli 

olmamaktadır. TMK 704/I’de taşınmaz mülkiyetinin konusu; arazi, tapu kütüğünde ayrı 

sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı 

bağımsız bölümler olarak sayılmıştır.  

Taşınmazlarda ayni hakları açıklamak üzere TMK’da “Tapu Sicili” sistemi kabul 

edilmiştir. Resmi memurlar tarafından yapılan tapu sicilindeki tescillerle, taşınmazlar 

üzerindeki ayni haklar üçüncü kişilere karşı açıklanmış olur. Taşınmazlar üzerinde 

yapılacak her bir tasarruf işlemi, tapu siciline yapılacak tescil ya da terkin ile gerçekleşir.  

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazların satış vaadi, 634 sayılı KMK ile 

taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi tanımlanmıştır. Kanuna göre, kat mülkiyetinin 

tamamlanmış bir yapıda kurulabileceği, kat irtifakı ile bir binayı inşa etme borcu ve bina 

inşa edilince de kat mülkiyeti kurma borcunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda, 

ilgililerin başvurusu üzerine tapu memuru, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına 

dair resmi sözleşmeyi düzenlemekte, böylece tescil işlemi gerçekleşmektedir.  

Kat mülkiyeti kurulduktan sonra, tapu sicilinde ana gayrimenkule ait sayfa kapatılmakta, 

bağımsız bölümlerin her biri kat mülkiyeti kütüğündeki sayfaya aktarılmaktadır. Böylece, 

bir bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliği kazanmış olur. Bahsedilenlerden hariç 

olarak önce kat irtifakı da kurulabilir. Kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme 

tahsisi istenen arsa payı, arsanın beyanlar hanesine belirtilmek suretiyle kurulur.  

Kanunen kat mülkiyeti ve kat irtifakına konu olan bağımsız bölümlerin her biri taşınmaz 

olarak kabul edilir. KMK’da yasaklayıcı herhangi bir hüküm bulunmadığından, 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine konu olabilirler. Bu durumda önemli husus, kat 

mülkiyeti veya kat irtifakı tapu sicil memuru tarafından kurulur; böylelikle oluşturulan 

bağımsız bölümlerin satış vaadi noterler tarafından düzenlenebilir.  



11 

 

Kat irtifakı kurulmamış taşınmazdan bağımsız bölüm satış vaadi, ana gayrimenkulde kat 

mülkiyetinin ya da kat irtifakının kurulmamış olsa bile bağımsız bölümün devri için satış 

vaadi sözleşmesinin yapılmasına engel bir hal bulunmamaktadır. Noterlik Kanununda da 

belirtildiği üzere satış vaadi sözleşmesi yapmaya noterler yetkilidir ve bu sözleşme 

tarafları bağlayıcı niteliktedir.  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme olduğundan, asıl sözleşmenin şekil 

şartına uygun yapılmalıdır. Sözleşmenin kuruluşunda sözleşme yapma ehliyeti, hukuka, 

ahlaka, adaba uygunluk, ifa imkânsızlığının bulunmaması, irade ile beyan arasındaki 

uygunluk ve geçerlilik şekline uygunluk şartları aranır. Sözleşmeye konu gayrimenkulün 

sözleşme konusunda yer alması da zorunluluktur. Sözleşmedeki unsurlardan birinin 

olmaması satış vaadi sözleşmesine geçerliliğini engeller. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği TBK’nın ilgili maddeleri uyarınca 

resmi şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Satış vaadi sözleşmesinin geçerli olarak 

kurulabilmesi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini yetkili memur önünde 

açıklayıp, bu konuda düzenlenecek resmi senedin taraflarca imzalanmasına bağlıdır. 

Tarafları borçlandıran edimlerin belirlenmiş ya da belirlenebilir olması gerekir.  

2.4 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ön sözleşme niteliğinde olup, ilerleyen dönemde 

taraflar arasında esas sözleşme yapma hakkını vermektedir. Taraflardan vaat borçlusu asıl 

sözleşmeyi yapmaktan kaçınırsa, vaat alacaklısının yargı yoluna başvurma hakkı 

bulunmaktadır. Gayrimenkul satış sözleşmesi ile satışı vaat edilen gayrimenkulün 

bedelinin ödenmesi, vaat alacaklısının edim konusunu oluşturmaktadır. TBK’nın ilgili 

maddelerine göre satış sözleşmelerinin asli unsuru satış bedelidir. Taraflar, gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmesi düzenlerken kararlaştırılan bedelin ne zaman ve nasıl ödeneceğine 

ilişkin hususları sözleşme ile hüküm altına almaktadırlar. Taraflar arasında kararlaştırılan 

bedel, peşin olarak tek seferde ödenebileceği gibi, sadece belli bir oranı peşin ödenerek, 

kalan kısmı vadeye bağlanabilmektedir. Kararlaştırılan bedelin, vaad alacaklısı tarafından 
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ödenmemesi durumunda, vaat borçlusu tarafından vaat alacaklısına ihtarname ile bildirim 

yapılmaktadır. Bu durumda, vaat borçlusu tarafından temerrüde düşen vaat alacaklısına 

uygun bir süre verilmekte, belirlenen süre sonunda da borç ifa edilmezse; TBK’nın 125. 

maddesi uyarınca seçimlik haklarından birini kullanabilmektedir. Seçimlik hakları ise 

aynen ifa ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkı, borcun ödenmemesinden 

kaynaklanan zararın giderilmesi hakkı veya sözleşmeden dönme hakkı olarak 

sıralanabilir. 

Sözleşmede belirtilen bedelin, vaat alacaklısı tarafından ödenmemesi sonucunda 

temerrüde düşmesi halinde, vaat borçlusu sözleşmeden dönmek zorunda değildir. 

TBK’nın 123’üncü maddesine göre süre verilebilmekte ve gecikmeden dolayı da tazminat 

isteme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, vaat borçlusu TBK’nın 125. maddesi 3. fıkrasına 

göre gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden dönerek sözleşmenin yerine 

getirilmemesinden kaynaklanan menfi zararını isteyebilmektedir. Sözleşmeden dönme 

hakkının kullanılması durumunda, sonuçları geriye etki etmekte ve vaat borçlusu yerine 

getirmediği borçlarının ifa yükünden kurtulmaktadır. 

Kat mülkiyetinin kurulması ile her bir bağımsız bölüm, ayrı bir gayrimenkul gibi işlem 

görmektedir. Konut projelerinin yapım maliyetine finansal destek sağlamak için binanın 

yapımı devam ederken veya bina yapımına başlanılmadan önce satış vaadi 

sözleşmelerinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Yargıtay kararlarına yansıyan 

durumlara bakıldığında, taraflar arasında kurulan arsa payı karşılığı kat yapımı 

sözleşmelerinin çift tipli karma yapıda sözleşme olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, 

inşaat yapımına ilişkin edimler de, BK’nın eser sözleşmesini düzenleyen maddeleri ile 

satış vaadine ilişkin yasa hükümleri uygulanır. Bir taşınmazın veya payının başkasına 

devri ya da devir vaadi öngören sözleşmelerin geçerli sayılması için tapu sicil memuru 

tarafından veya noterlerce re’sen düzenlenmesi gerekir.  

Tapu kütüğüne, mülkiyetin veya sınırlı ayni hakların iktisabına veya bunların 

kaybedilmelerine ilişkin tesciller kaydedilmektedir. Taşınmazın tapu kütüğü sayfasında 

mülkiyet, rehin ve irtifak hakları dışında şerh ve beyanlar hanesi bulunmaktadır. 
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Taşınmaza ilişkin bir hususun şerh ya da beyanlar hanesine kaydedilmesi, taşınmazın ayni 

hakka ilişkin statüsünde bir değişiklik oluşturmaz. Taşınmazın tapu kütüğüne şerh 

konulması, var olan bir kısıtlama ya da belirtmenin üçüncü kişiler tarafından bilinmesini 

sağlamaktadır.  

Tapu kütüğüne hangi konularda şerh verilebileceği kanunla belirlenmiştir. Gayrimenkul 

satış vadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi, vaat alacaklısının sözleşmeden doğan şahsi 

hakkını sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesine olanak 

sağlamaktadır. Resmi şekilde yapılmış satış vaadi sözleşmesinin, tapu kütüğüne şerh 

edilebilmesi için taraflardan biri tarafından tapu sicil müdürlüğüne dilekçe ile ibrazı 

gerekmektedir. Sözleşmenin tarafları ile taşınmaz arasındaki ilişkinin olması zorunludur.  

Vaat borçlusunun, vaat ettiği taşınmaz ile ilgisi yok ise, o taşınmaza ilişkin bir şerh 

konulamaz.  

Sözleşmeden kaynaklı hakların, kullanılması konusunda belirli bir geçerlilik dönemi 

bulunmaktadır. Hakkın başlama zamanı olduğu gibi bitiş veya sona verme zamanı 

bulunmaktadır. Satış vaadi sözleşmeleri için de söz konusu durum geçerlidir. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini sona erdirme hallerini aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

i. İfa: Sözleşme konusu borcun, sözleşme hükümlerine göre taraflarca yerine getirilmesi 

durumunda borç sona ermektedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine göre ifa, vaat 

alanın sözleşmede belirlenen bedeli ödemesi ve vaat verenin de gayrimenkulün 

mülkiyetini tapu sicilinde devretmesi yoluyla gerçekleşmektedir.  

 

ii. Taraflar: Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmeleri durumunda, ortaya çıkan 

uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla yargı yoluna başvurabilmektedirler. Bu durumda, 

mahkemenin konuya ilişkin verdiği kararın uygulanması gerekmektedir. 

 

iii. Fesih: Kanunen tarafların kamu düzenini ilgilendirmeyen konular haricinde kendi 

iradeleri ile kurdukları bir sözleşmeyi, yine kendi iradeleriyle sonlandırabilmeleridir. 



14 

 

Bahsi geçen durum gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde tarafların karşılıklı iradeleri 

ile feshi olarak tanımlanmaktadır.  

Genel olarak, Türk Hukuk sistemine göre bir sözleşmenin kurulması şekil şartına 

bağlanmış ise sona erdirilmesi de aynı şekil şartı ile olması gerekmektedir. Gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bazı şartlara uyularak yapılması 

gerekmektedir. Satış vaadi sözleşmesinin taraflarından birisi diğerine karşı borcunu 

yerine getirmeyebilir. Sözleşme uyarınca borcunu yerine getiren taraf, diğer tarafın 

borcunu yerine getirmesini ve satış vaadi sözleşmesinin feshini isteyebilir. Bu durumda 

satış vaadi sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir.  

Satış vaadi sözleşmesinde, vaat alacaklısı olan tüketicinin cayma hakkı, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tanımlamış olup, tüketicinin on dört güne 

kadar herhangi bir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın cayma hakkı bulunmaktadır. 

Bu durumda cezai şart uygulanmaz. Anılan Kanunda, 23.01.2017 tarihli 684 sayılı 

KHK’nın 8. maddesine göre ön ödemeli konut satışında, tüketicinin sözleşme 

düzenlenmesinden itibaren yirmi dört aya kadar sözleşmeden dönme hakkı 

bulunmaktadır. Bu durumda satıcı tarafından “konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi 

nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 

sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay 

arası için yüzde dördüne, altı ila on iki ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi 

dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.” hükmü 

gereği tazminat talep edebilmektedir. 
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AÇISINDAN SATIŞ 

VAADİ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   

İnşaat sektörünün küresel ekonomideki payı 2017 yılında %15 düzeyinde gerçekleşmiş 

olup, bu payın oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Ülkenin büyüme trendi, 

hükümet politikaları ve yatırım potansiyellerinin etkisi ile inşaat sektörünün ekonomideki 

etkinliği artmaktadır. 2025 yılında inşaat sektörünün toplam ekonomideki payının 

gelişmiş ülkelerde %10, gelişmekte olan ülkelerde %17 seviyelerine erişeceği tahmin 

edilmektedir (Ünal 2018). 

Dünya genelinde Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da düşük faiz oranları ve istikrarlı 

emtia fiyatlarının inşaat sektörünün gelişmine pozitif etki sağlayacağı, ABD ve Kanada 

da büyümenin süreceği ve büyük altyapı projeleri ve konut inşaatlarına ayrılan giderin 

%4 ile 6 oranında artması öngörülmektedir. Diğer taraftan Latin Amerika’da ise inşaat 

sektörünün siyasi ve politik sürece dayalı olarak durgunluk göstereceği, Çin’de  ise devam 

eden büyüme ile inşaat alanındaki hareketliliğin devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Avrupa’nın genelinde inşaat sektöründe genel bir durgunluk öngörülmektedir. 

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılış süreci (Brexit); hem İngiltere, hem Avrupa geneli 

için birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de belirsizliğe neden olmaktadır. 

Rusya’nın inşaat sektöründe yıllık %1,76 büyüme ile 2020 yılına kadar devam edeceği 

tahmin edilmektedir. Hükümetin orta ve düşük gelir gruplarına konut edindirme hedefi 

doğrultusunda 500.000 konut inşaa edilmesi hedeflenmektedir.  

Türkiye’de konut ve altyapı projelerinin yoğunluğu nedeniyle inşaat sektörü büyüme 

eğilimine geçmiştir. İnşaat sektörünün, GSYH içerisindeki payı %9’a yaklaşmakta, 

dolaylı olarak etkilediği diğer sektörlerle birlikte payı %30 seviyelerine ulaşmaktadır 

(Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1 Dünyada inşaat sektörü büyüme yüzdesi (Anonim 2018a) 

Genel olarak değerlendirildiğinde; dünyada ve Türkiye’de inşaat sektörünün büyümeye 

devam edeceği öngörülmektedir. Afrika’da yeniden yapılanma, altyapı ve konut 

üretiminde artan bir talep beklenmektedir. Bölgedeki ülkelerin, inşaat ruhsatı süreçleri ile 

ilgili yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla iyileştirmeler yaptığı görülmektedir. Örneğin 

Cezayir’de inşaatların zamanında tamamlanmasına ilşkin yasama çalışmaları, Burkino 

Faso ve Burundi’ de bürokrasiyi azaltmak için “tek işlem” bürolarının açılması, Nijerya 

ve Liberya’da kurumlara işlem başına zaman sınırlaması getirilmesi gibi çalışmalar inşaat 

sektöründeki pazarın bir kısmının bu bölgeye talep etmesini sağlamıştır.  

Son beş yıllık zaman içinde Türkiye’ de inşaat sektörünün ekonomik büyüme ile ilişkisi 

değerlendirildiğinde istikrarlı bir gelişim içinde olduğu görülmektedir. 2013 yılında; 

sektörde beklentilerin üzerinde bir artış olmuştur. 2014 yılında ise, dış siyasetteki 

ilişkilerin ve dövizin yukarı yönlü hareketi ile genel bir daralma gözlemlenmiştir. 2015 

yılında ekonomide %6 büyüme oranı ile özel tüketim ve kamu harcamalarında bir artış 

yaşanmıştır. 2016 yılında inşaat sektörünün ekonomik büyümenin üzerinde olduğu bir 
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dönem söz konusudur. 2017 yılında sektördeki büyüme oranları %5 ve %6 seviyelerinden 

artarak devam etmiştir (Şekil 3.2). Sektörün son iki yılda konut üretimi ve satışları ile 

büyüdüğü gözlemlenmiştir. 2018 yılında arz talep dengizliği oluşması nedeniyle geçmiş 

yıllardaki büyüme trendinin yakalanamayacağı tahmin edilmektedir.  

 

Şekil 3.2. GSYH büyümesi ve inşaat sektörü büyümesi, 2013-2017  

Gayrimenkul alım nedeni olarak kira getirisi ve değer artış kazancından sağlanan bir gelir 

beklentisi öne çıkmaktadır. İnşaat sektörü, Türkiye’de önemli iktisadi faaliyet kollarından 

birisidir. GSYH içindeki doğrudan payı 2017-2018 yıllarında %8-9 bandında seyretmekte 

olup, toplam hasıladaki payı artan bir trend göstermektedir. Çalışma alanı, konut 

sektöründeki firma ile müşteri ilişkisi çerçevesinde incelenmektedir. 

2017 yılında konut yapı ruhsatı sayısı 1,1 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir. Ruhsat 

sonrasında tamamlanarak yapı izni alınan konut sayısının 568 bin seviyelerinde olduğu 

tespit edilmiştir. Yapı ruhsatı sayısının, yapı izin belgesi sayısının yaklaşık iki katı olması 

ile konut stokunun arttığı gözlemlenmiştir. Bu durumun önemli faktörlerden birisi de 1 

Ekim 2017 tarihi itibariyle değişen imar yasası öncesi koşullardan yararlanılması 

amaçlanmıştır (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3. Alınan konut yapı ruhsatı ve izinleri  

2016 ve devam eden yıllarda banka kredi faiz oranlarının düşmesi sonucunda, konut 

satışlarının arttığı tespit edilmiştir. 2017 yılı ekim ayında satışlarda %5,7 azalma ile 122 

bin 882 adet ve kasım ayında ise 122 bin 732 adet konut satışı gerçekleşmiştir. Konut 

satış oranlarına bakıldığında, İstanbul İli % 16,9 ile en yüksek paya sahip olan il olurken, 

Ankara % 10,8; İzmir % 5,9 paya sahip olduğu görülmektedir (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4. Yıllara göre konut satış sayıları (2013-2017)  

2016 yılında yabancılara 18 bin 189 adet konut satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılının ekim 

ayına kadar 20 bin 070 adet, ekim ayında 2 bin 677 adet ve kasım ayında 2 bin 152 adet 

konut satışı gerçekleşmiştir. Konut alan yabancı kişilerin vatandaşı olduğu ülke 
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sıralamasında 2017 yılı verileri baz alındığında, ilk sırada Irak, devamında ise Suudi 

Arabistan, Kuveyt ve Rusya gelmektedir (Şekil 3.5).  

 

Şekil 3.5. Yabancılara yapılan konut satış sayıları (2013-2017)  

3.1 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Kurulması  

İnşaat sektörünün büyümesi sonucu, gayrimenkulün alıcıya pazarlanması ve denetimi 

önem kazanmakta olup, 6502 sayılı Kanun ile ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 

tanımlanmış ve “Maketten Gayrimenkul Satışı” ile tüketicinin korunması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda, satıcı tarafından ön ödemeli konut sözleşmesi yapılmadan önce yapı 

ruhsatı alınması gerekmektedir. Üretici firma müşteriye bağımsız bölümün yapımı, 

teslimi ve sonrasında satım sözleşmesi yapmayı vaat etmekte, müşteri belirlenen bedeli 

belirlenen koşullarda ödemeyi kabul etmektedir. 

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre belediyeler imar planı yapma ve bu plana uygun şekilde 

yapı ruhsatı vermekle yükümlüdür. Bu süreç 4 aşamadan oluşmaktadır:  

i) İmar planının yapılması,  

ii) Plana uygun yapı ruhsatının düzenlenmesi,  

iii) Yapı denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, 

 iv)Yapı kullanım izninin düzenlenmesidir.  
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İnceleme sonuçlarına göre yapı ruhsatı başvurusunda belediyeye teslim edilen evraklarla 

birlikte sunulan projelerin (mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj) belediyenin ilgili 

teknik birimleri tarafından tescili, kontrolü ve onaylanmasına takiben verilen ruhsatla 

birlikte yapının inşaat süreci başlamaktadır.  

Yapının tamamlanmasını takiben yapının kullanılabilmesi için yapı kullanım izni (iskân 

izni) alınması zorunludur.  Yapı kullanma izni bulunmayan binalarda, bir kısım kamusal 

nitelikli hizmetlerden yararlanmak mümkün olmamakla birlikte, elektrik, su, doğalgaz, 

vb. abonelikler bu tür binalara kural olarak verilememektedir (3904 sayılı İmar Kanunu 

Madde 30). Yapı iskân belgesinin düzenlenmesi için belediyeye başvuru ile başlayan 

süreç, belediyenin teknik birimi tarafından yapının yerinde projelerine uygun olarak 

yapılıp yapılmadığının kontrolü ile birlikte ilgili diğer kamu kurumlarının (itfaiye, 

kaymakamlık, sular idaresi gibi) onaylama aşamalarını içermektedir. 

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerin satış vaadi sözleşmesine konu olabilmesi için ilk 

aşama olarak üretici firma projesine uygun olarak yapı ruhsatına başvurmaktadır. Yapı 

ruhsatı aşamasında inşaatı yapılacak konutlarla ilgili kat irtifakı kurulmaktadır. Her bir 

bağımsız bölüm ayrı birer gayrimenkul olarak işlem göreceğinden üretici firma bağımsız 

bölümlerin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile satışını gerçekleştirmektedir. Bu 

durumda bedeli belirlenmiş bağımsız bölümlerin üretici firma tarafından satışa sunulması 

ile sunulan şartları kabul eden müşteri arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 

kurulur. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için noter memuru huzurunda yapılmış olması 

gerekmektedir. Bedele ilişkin olarak ödemenin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı üretici 

firma ve müşteri arasında kararlaştırılmıştır.  

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre üretici firmanın, inşaata başlamadan önce yapı ruhsatı 

alması zorunludur. Buradaki “ruhsat” kavramı ile arsa malikine gayrimenkulü üzerinde 

imar koşullarına uygun bir yapı veya yapı üzerinde esaslı değişiklik yapma, ek ve tadilat 

yapılabilmesi için yetkili kurum tarafından alınan izin belgisi ifade edilmektedir. Bununla 

birlikte, arsa maliki gayrimenkulü üzerinde yapı yapabilme yetkisini kazanmaktadır. 

Böylelikle inşaat yapımına, ruhsat alınarak başlanmakta ve yapım işinin ruhsata uygun 
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olarak tamamlanması gerekmektedir. Ancak, yapı ruhsat alınmadan işe başlanmış veya 

ruhsata aykırı yapılmış ise imar kurallarına aykırı bir durum söz konusu olmaktadır. 

Uygulamada bu tür yapılara, “kaçak inşaat” denilmektedir. Kaçak inşaata ilişkin 

uygulama hükümleri İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu tür yapılarda oluşturulan 

bağımsız bölümlerin satış vaadi sözleşmesine konu olması yasalara uygun değildir. Türk 

Ceza Kanunu’nda imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyetlerinde bulunmak suç olarak 

tanımlanmıştır.  Yargıtay İçtihatlarında ise gayrimenkul satış vaadinin; imar mevzuatına 

uygun inşa edilmiş fakat henüz kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış yapılarda 

uygulama bulacağı kabul edilmiştir.  

 

Şekil 3.6 Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu bağımsız bölüme ilişkin işlemler 

3.2 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sonuçları 

TBK’ya göre gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin, resmi şekilde yapılması 

gerekmektedir. Buna ilave olarak Tapu Kanunu ve Noterlik Kanunu’nda belirtildiği 

üzere, tapu müdürlüklerinin ve noterlerin de, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapma 

yetkileri bulunmaktadır. Kanun’da öngörülen şekil şartına uygun yapılmayan 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri geçersiz olup, öngörülen şekilde yapılmayan 

sözleşmeler yok hükmünde sayılacağı için iptalinin dava konusu olması söz konusu 

değildir. Yargıtay İçtihatlarına göre şekil şartına uygun olmadığından geçersiz olan 
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sözleşmeye dayanılarak açılan cebri tescil davasında, şekil eksikliğinin ileri sürülmesi 

dürüstlük kuralına uygun değildir. Sözleşmenin geçersiz olması durumunda, o sözleşme 

hükümlerinin yerine getirilmesi talep edilemez. Ancak, taraflar birbirlerine verdiklerini 

TBK’ya dayanarak haksız iktisap kurallarına göre geri talep edebilmektedirler.  

Noterlerin, düzenleme şekli ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapabilmesi için 1512 

sayılı Noterlik Kanunu’nda belirtildiği üzere bir tutanak düzenlemesi gerekmektedir. 

Bahsedilen tutanakta, noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismi, işlemin yapıldığı yer ve 

tarihi, ilgilinin varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adresleri ile ayrıca ilgilinin 

vergi kimlik numarası, ilgilinin beyanı, işleme katılanların imzaları ve noterin imza ve 

mührünün bulunması gerekmektedir. İlgililerin beyanının olduğu tutanak okunur ve 

ilgililerin imzaları alınır. Bu şekilde yazılı koşullara uyulmadan yapılan gayrimenkul satış 

vaadi sözleşmesi hüküm ve sonuç meydana getiremeyeceği gibi noterde onaylama 

şeklinde yapılan sözleşmeler de hüküm ve sonuç meydana getirmez.  

Kanun’un öngördüğü şekle uyulmadan, noter huzurunda veya düzenleme şeklinde 

yapılmayan bir sözleşmeye dayanılarak vaat alacaklısı tarafından tescil talebinde 

bulunulamaz. İstisnası 30.09.1988 tarihli ve 1987/2-1988/2 sayılı Yargıtay İçtihadını 

Birleştirme Kararında “içtihadı birleştirmenin konusu uyuşmazlıklarda ve onunla sınırlı 

olmak üzere, olayın özelliğine göre hâkimin Medeni Kanun’un 2. maddesini gözeterek 

açılan tescil davasını kabul edebileceği sonucuna varılmıştır” şeklinde ifade edilmektedir. 

Yargıtay H.G.K. ve Yargıtay 1. H.D. tarafından şekle uyulmadan yapılan bir sözleşmenin 

taraflarından biri diğer tarafa sözleşmenin ifa edileceğine dair güvence vermiş ve karşı 

tarafta buna inanarak borçlarını yerine getirmişse; güveni sağlayan kişinin şekil 

eksikliğini ileri sürerek sözleşmenin ifasından kaçınmasını hakkın kötüye kullanılması 

olarak değerlendirmekte ve bu hallerde olayın özelliğine göre cebri tescil davasının 

edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır (Y.H.G.K., E: 14/190, K:799, T: 6.6.1979; 

Y.H.G.K., E:14/399, K:232, T:22.3.1985; Y.H.G.K, E:144/597, K:235). Daha sonra 

Y.H.G.K. ve Yargıtay 8. HD ile 14. HD’leri 10.7.1940 gün ve 2/77 sayılı ile Yargıtay 

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E: 8/18, T: 25.5.1954 sayılı Kararlarını 

dayanak göstererek, geçersiz bir sözleşmenin ifasının istenemeyeceğini ve burada 

MK’nın 2. maddesini uygulanamayacağını; zira bu maddenin geçersiz sözleşmeyi taraflar 
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karşılıklı ve isteyerek serbest iradeleri ile ifa etmişlerse şekil eksikliğini gerekçe 

göstererek tescil davasının dinlenilemeyeceği yönünde karar vermişlerdir (Y.H.G.K. 

E:14/849-57, T:29.1.1986; E: 1466541; T:21.3.1986; E:8/270-780, T: 24.9.1986). Daha 

sonra ise 14. HD olayın özelliğine göre MK’nın 2. maddesinin gözetilerek tescil davasının 

kabul edilmesi gerektiği şeklinde kararlar vermiştir. Farklı kararlar neticesinde verilen 

içtihadı birleştirme kararı özetlenecek olursa; taşınmaz satışı, resmi şekle tabi olup, resmi 

şekil şartına uyulmadan yapılan taşınmaz satış sözleşmeleri geçersiz sayılır ise de, 

taraflardan birisi edimini ifa ettikten sonra diğer tarafın şekil eksikliği nedeniyle 

geçersizlik iddiasını dile getirmesi anılan Kanun maddesine aykırı sayılabilmektedir. 

Ancak, mevcut kararda karşı oylar bulunmakta olup, karar kısmında tartışmaya açık 

bırakılan hususlar yer almaktadır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yapımına başlanmış gayrimenkulde bağımsız bölüm 

satımında geçerli bir sözleşme yapılmadan, tarafların kendi aralarında bağımsız bölüm 

satışında anlaşarak alıcının tüm borçlarını ödemesi ve satıcının da bağımsız bölümü 

teslim ederek alıcının malik gibi kullanmasına rağmen satıcının geçersiz sözleşmeye 

dayanarak tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması durumuna ilişkindir. Yine şekil 

koşullarına uyulmaması halinde sözleşmede kararlaştırılmış olsa dahi ceza talebinde de 

bulunulamaz. Şekil kuralına uyulmadan yapılan sözleşmedeki eksikliler taraflarca 

sonradan giderilemez.  

Kat karşılığında inşaat yapım sözleşmesinin bir tarafı “yüklenici” ve diğer tarafı ise arsa 

malikleridir. Yüklenici kavramı, TBK’nın 470. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

yüklenici gerçek veya tüzel kişi olabilir, birden fazla kişiden meydana gelebilir, birden 

fazla şirket bir araya gelerek iş ortaklığı şeklinde adi ortaklık kurabilir. Yüklenicinin, kat 

karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahibinin arsası üzerinde ve arsadaki belirlenmiş 

payların mülkiyetine karşılık bağımsız bölümler yapma borcu bulunmaktadır. Arsa 

sahibi, yükleniciye pay devrini farklı yöntemlerle gerçekleştirebilir. Bir arsa üzerinde, 

arsa sahibi tarafından kat irtifakı kurulmakta, sözleşme ile yükleniciye verilmesi 

kararlaştırılan bağımsız bölümlere karşılık gelen belirli orandaki arsa payının devri 

taahhüt edilerek, sözleşmede kararlaştırılan şekilde yükleniciye devri yapılmaktadır. Arsa 

üzerinde kat irtifakı kurulmadan da arsa tapusu bütünüyle yükleniciye devredilerek, 
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ileride inşaat tamamlanınca kat irtifakı kurularak sözleşmede belirlenen şekilde paylaşım 

yapılabilmektedir. Bu durum daha çok yapı kooperatiflerinin yüklenici olduğu arsa payı 

devri karşılığı inşaat sözleşmelerinde uygulanmaktadır. Genellikle seçilen yöntem; arsa 

sahibinin devri gereken arsa paylarının satışını vaad etmesi ve yüklenicinin inşaat 

yapımını taahhüt etmesi ile anlaşma yapılmasıdır. Bu durumda, yüklenici eser 

sözleşmesine uygun şekilde inşaatı tamamlayacak ve arsa sahibinden devri taahhüt edilen 

payının tescilini isteyebilecektir. Bu şekilde yapılan bağımsız bölümlerin üçüncü kişiye 

satışı ya da satış vaadi sözleşmesinin resmi biçim koşuluna uyularak yapılması gerekir. 

Aksi takdirde, arsa sahibinin kendi payına ait tapuda kayıtlı bağımsız bölümü üçüncü 

kişiye, adi sözleşme ile satması veya satış vadisinde bulunması geçersizdir.  

Teslim, eser sözleşmesinin bir sonucu olmaktadır. Eser tamamlanmamış, teslim için 

kararlaştırılan süre dolmuşsa (teslim istenebilir hale gelmişse) ifa olanağı bulunduğu 

halde teslimi yapmayan yüklenici temerrüde düşer. Eser sözleşmesinin iki tarafa borç 

yükleyen sözleşme olmasından dolayı, yüklenici teslim borcundan temerrüde düşmüşse, 

iş sahibi TBK’ya göre üç ayrı seçimlik hakkından birini kullanabilir. Bunlar; aynen ifa ve 

gecikmeden dolayı tazminat isteme hakkı, aynen ifayı reddederek müspet zararını talep 

hakkı ve akdi feshederek menfi zararını istemektir.  

Fesih, sözleşme ilişkisini sona erdirmektedir. Eser sözleşmesinin feshi halinde, feshin 

geriye mi yoksa ileriye mi etkili sonuç doğuracağı, 25.01.1984 tarihli ve 3/1 sayılı 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararında tartışılmıştır. Anılan İçtihadı 

Birleştirme Kararında; “istisna sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinde, 

müteahhidin edim borcu uzun bir zaman sürecine yayıldığından, bu tür sözleşmelerde 

uyuşmazlık halinde sürekli borç ilişkilerine özgü kuralların da göz önünde 

bulundurulması gerekir. BK m. 106-108 “ani edimli” sözleşme ilişkilerinin doğuracağı 

sonuçlara göre düzenlendiğinden, müteahhidin kusurundan kaynaklanan temerrüdünden 

dolayı sözleşmenin feshi halinde; işbu feshin geriye etkili mi ileriye etkili mi sonuç 

doğuracağı hususunun belirlenmesine dair örtülü kanun boşluğu meydana gelecektir. Bu 

boşluğun çözümünde ise MK m.2/2’de düzenlenen “hakkın kötüye kullanılması 

yasağı”ndan faydalanmak gerekecektir. Neticeten müteahhidin yapıyı tamamladığı kısma 

göre uyuşmazlığın BK m.106-108 uyarınca çözümü gerektiğinde buradaki hukuki 
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sonuçlara göre karar verileceği; BK m.106-108’in uygulanması adalete aykırı sonuçlar 

doğuracaksa MK 2. maddesi göz önünde bulundurularak sözleşmenin feshinin ileriye 

etkili sonuç doğuracağı kabul edilmelidir” şeklinde açıklanmıştır.  

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi halinde, üçüncü kişinin durumu 

arsa sahibinin satışı veya satış vaadinde bulunmasından daha farklıdır. Uygulamada, 

yükleniciye finans kolaylığı sağlamak üzere daha inşaat aşamasında, tapu devri 

yapılmakta, yüklenici de devraldığı bu tapuyu sattığı bağımsız bölüme karşılık üçüncü 

kişilere temlik edebilmektedir. Arsa sahibinin, sözleşmeyi geriye etkili feshetmesi 

üzerine, sözleşme sanki hiç yapılmamış gibi tarafların durumları sözleşme öncesine 

döneceğinden yüklenicinin üçüncü kişiye yaptığı temlik de artık sebepsiz kalmaktadır. 

Yargıtay, yükleniciye başlangıçta yapılan tapu devrini “bir bakıma avans ödemesi” 

şeklinde nitelendirmektedir, bu tapuların sözleşmenin geriye etkili feshi halinde arsa 

sahibine geri döneceğini kabul etmektedir.  

Diğer taraftan, Yargıtay yükleniciden tapu devir almış üçüncü kişilerin hayatın olağan 

akışına göre iyi niyet iddiasında bulunamayacağı, “Olayda, yüklenici dışındaki davalılar, 

ondan henüz inşasına başlanmadan binada, bağımsız bölüm satın alan kişilerdir. 

Alıcıların bu tür satışlarda genel olarak arsanın yükleniciye ait olmadığını, payın kat 

karşılığı inşaat sebebiyle ona devrolunduğunu bilir veya bilmesi gerekecek kişiler olduğu 

kabul edilir. Bütün açıklamalar doğrultusunda mahkemece, arsa sahipleri ile yüklenici 

arasındaki sözleşmenin geriye dönük feshinin doğal sonucu olarak, daha önce yükleniciye 

geçirilen tapu kayıtlarının avans niteliğinde olduğunu bile bile pay satın alan üçüncü 

kişilerin, feshin sonucuna katlanmaları gerekeceği ve iyi niyet savunmasında 

bulunulamayacakları gözetilerek üzerindeki tapu kayıtlarının iptali ile arsa sahipleri adına 

tescili gerekirken, yazılı gerekçelerle karar kurulması doğru olmamış, bozmayı 

gerektirmiştir” şeklinde görüş bildirmektedir. 

Eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin 

yüklenicinin temerrüdü sonucu feshi halinde, bu feshin ileriye etkili olması ancak, olayın 

niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda mümkündür. Yüklenicinin ileriye 
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yönelik fesihten yararlanabilmesi için “yapının tamamlandığı kısmının kapsamı” son 

derece önemlidir. Gerek Hukuk Genel Kurulu’nun, gerekse 15. Hukuk Dairesi’nin ileriye 

etkili fesih için kabul ettiği seviye en az %90 ve üzeri olmaktadır. Üçüncü kişi de 

yükleniciden satış vaadi sözleşmesiyle satın aldığı bağımsız bölümün adına tescilini 

isteyebilir hale gelir. Eserin getirildiği seviyeye göre satış vaadine konu bağımsız 

bölümün tasfiyesi kısmen yüklenici, kısmen de arsa sahibi adına paylı olarak yapılmışsa, 

üçüncü kişi, yüklenici tam payın satış vaadinde bulunsa bile tasfiyede sadece yüklenici 

adına kalan payın tescilini talep edebilir. İfası mümkün olmayan kal pay içinse, tazminat 

talebinde bulunabilir. Ancak bu isteğin muhatabı arsa sahibi değil yüklenici olacaktır.  

Eser, iş sahibine ayıplı olarak teslim edilmiş ise yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu 

nedeniyle iş sahibinin kullanacağı bazı haklar vardır. Bu hakların neler olduğu TBK’da 

açıkça ifade edilmiştir. Bunlar, eserdeki ayıbın önemine göre, eserdeki ayıpların 

giderilmesini talep hakkı, ayıplı eserden ötürü ücretten indirim isteme hakkı ve seri 

kabulden kaçınma haklarıdır. İş sahibi ayrıca ayıp sonucu uğradığı zararların tazminin de 

talep edebilir. Tazminatlar bilirkişi raporunca değerlendirilir.  

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi temsilci veya vekil aracılığı ile yapılabilir. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde temsil yetkisinin noterde düzenlenme şeklinde 

yapılması gerekmektedir. Vekil ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılırken; vekil, 

vekil edenin verdiği yetkinin kapsamı dışına çıkamaz. Gayrimenkul satış vaadine ilişkin 

vekâlet sözleşmesinin Noterlik Kanunu’nun 89. maddesi gereği düzenleme şeklinde 

yapılması gerekir. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kural olarak, tarafların karşılıklı borçlarını ifa 

etmesiyle sona erer. Ancak, tarafların kendi aralarında anlaşarak sözleşmeyi sona 

erdirmesinde hukuki bir engel yoktur. Fesih, iki taraflı ya da tek tarafı olabileceği gibi 

mahkeme kararı ile fesih de olabilir. İki taraflı fesihte, fesih sözleşmesinin asıl 

sözleşmenin yapıldığı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Tek taraflı fesihte ise, 

borcunu yerine getiren taraf, diğer tarafı temerrüde düşürürse, sözleşmenin feshedilmesi 

talebinde bulunabilir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde asıl borçlu vaat 
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borçlusudur. Borçlu temerrüdü TBK’da düzenlenmiştir. Buna göre borcun muaccel 

olması, alacaklının borçludan ifayı talep ve dava edebileceği anın gelmiş olması gerekir. 

Ayrıca alacaklının, karşı tarafa ihtarda bulunması gereklidir. İhtar, herhangi bir şekle tabi 

değildir. Borçluya borcunu gecikmiş olsa bile ifaya davet etme gayesi taşımaktadır. Bazı 

durumlarda ihtara gerek duyulmadan borçlu temerrüde düşebilmektedir: 

 Taraflar arasında vade belirli bir gün olarak belirlenmiş ise borçlu vadenin gelmiş 

olmasıyla temerrüde düşer.  

 İhbar ile belirleme hakkı tanınmış ise ihbarın yapılması ile ihtarın ifa gününden önce 

yapıldığı kabul edilebilir. İhtar; noterden, iadeli taahhütlü mektup, telgraf ile ya da 

güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta ile olması gereklidir.  

3.3 Eser Sözleşmesi Kapsamında Tazminata Sebep Olan Durumlar  

Karşılıklı iki tarafa borç yükleyen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile taşınmazın ne 

zaman, hangi özelliklerde teslim edileceği, brüt ve net daire büyüklüğü, ödeme koşulları, 

cezai şartlar gibi hususlar tespit edilmekte ve noter huzurunda taraflarca imza altına 

alınmaktadır. Ancak uygulamada bazen, değişen şartlar sebebiyle iradi ya da gayri iradi 

sebeplerle sözleşmenin öngörülen ve planlanan şekilde yerine getirilmemesi sebebiyle 

konunun yargıya intikal ettiği görülmektedir.  

Eser sözleşmelerinde yüklenici tarafından taahhüt edilen işlerin yerine getirilmemesi ya 

da eksik ve ayıplı olarak yerine getirilmesi sonucunda yargıya intikal eden konu başlıkları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

● İskânın alınmaması, 

● Dairelerin süresinde teslim edilmemesi, 

● İnşaat malzemelerinin sözleşmede öngörüldüğü kalite ve vasıfta olmaması, 

● Çevre düzenlemesinin, yalıtım işlerinin, daire eklentilerinin taahhüt edildiği gibi 

olmaması, 

● Farklı bir dairenin teslim edilmesidir. 
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Yukarıda bahsedilen durumlardan da açıkça görüleceği üzere yüklenici alıcıya kıyasen 

taahhüt sözleşmesi ile daha fazla edim borcu altına girmektedir. Eser, yüklenici tarafından 

çeşitli sebeplerle ifa edilmemesi halinde yüklenicinin temerrüdü ortaya çıkmaktadır. 

Yüklenicinin temerrüdü ise ifanın imkânsız olmaması, muaccel olması, ifada 

bulunulmaması gibi durumlarda meydana gelmekte ve bu durumun alıcı tarafından ihtar 

edilmiş olması gerekmektedir. 

Yüklenicinin temerrüde düşmesi halinde alıcının başvurabileceği seçimlik haklar TBK.  

123-125. maddelerinde düzenlenmiştir. Temerrüde düşen yükleniciye borcun ifası için 

belli bir süre verilmesi 123. maddeye göre, süre verilmesine gerek duyulmayan hallerde 

(TBK. 124. madde) ise iş sahibi, (i) aynen ifa ve gecikme tazminatı, (ii) müspet zarar 

tazmini ve (iii) sözleşmeden dönme ve menfi zarar tazmini seçeneklerinden birini 

TBK.’nın 125. maddesine göre tercih edebilmektedir (Kahveci 2017). 

Kahveci (2017) tarafından bildirildiğine göre, aynen ifa ve gecikme tazminatı talebi, alıcı 

tarafından her zaman ileri sürülebildiği, ancak sözleşmeyi sona erdirme yolu olmadığı, 

alıcı, aynen ifa talebi ile sözleşme konusu işin eksik kalan kısmının tamamlanmasını ve 

gecikmeden kaynaklanan zararı isteyebildiği belirtilmiştir. Gecikme tazminatı talep 

edilebilmesi için yüklenicinin temerrüde düşmede kusurlu bulunması ve zarar ile kusur 

arasında illiyet bağının olması gerektiği Öz (2013), tazminat miktarının hesaplanması 

konusundaki görüşlerden birinin; iş sahibi kötü niyetli bir şekilde susarak zamanı geçirir 

ve daha fazla gecikme tazminatı almayı amaçlaması halinde, bunun önlenmesi için 

TBK.’nın 52. maddesi hükmü gereğince tazminatın indirilmesinin gerektiği Karahasan 

(2002) tarafından belirtilmiş, bir başka görüşte ise gecikme tazminatının zamanaşımı 

süresi sonuna kadar istenebileceği, bu duruma neden olan tarafın yüklenici olduğu ve 

bunun sonuçlarına katlanması gerektiği Kurt (2012) tarafından belirtilmiştir. Yükleniciye 

süre verilmesine gerek kalmayan haller TBK. 124. madde hükmünde yer almaktadır. 

Bunlardan ilki, TBK.’nın 124/1 fıkra hükmünde yer alan ek süre verilmesinin yararsız 

olacağının anlaşılması halidir. Örneğin yüklenicinin, şartları gerçekleşmemiş olmasına 

rağmen irade sakatlığı nedeniyle sözleşmeyi sona erdirmiş olduğunu ifade etmesi ya da 

iş sahibinin temerrüde düştüğünü iddia ederek ödemezlik def’ine başvurması halinde artık 
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ek süre verilmesinin yararsız olacağı Ayan (2008) tarafından kabul edilmiştir. Ek süre 

verilmesine gerek kalmayan bir diğer durum ise anılan Kanun’un 124/2 fıkra hükmünde 

belirtildiği üzere borcun ifasının alacaklı için yararsız hale gelmiş olmasıdır. Yararsız hale 

gelme durumu, somut olayın özelliğine göre belirlenmektedir. Örneğin, sözleşme konusu 

bir yakıt deposu inşası ise ve işin gecikmesi sırasında yerel yönetim birimlerince artık o 

bölgede yakıt deposunun bulunması yasaklanmış ise artık ifanın, alacaklı açısından 

yararsız hale geldiği Öz (2013) tarafından süre verilmesine gerek kalmayan 124/3 fıkra 

hükmünden anlaşılacağı üzere düzenlenen sözleşmede, kesin vade bulunması hali, yani 

sözleşme metninde “vade sonunda hiçbir ek süre vermeksizin seçimlik haklardan birinin 

kullanılacağı” ya da “işin mutlaka belirlenen vade gününde bitmiş olacağı” şeklinde 

ifadeler yer alması gerektiği Tuhr (1983), Öz (2013) tarafından bildirilmiştir. 

Kahveci (2017) aynı çalışmasında, yükleniciye verilen ek sürede, ifanın yapılmamış 

olması ya da ek süre verilmesine gerek kalmayan hallerden birinin gerçekleşmiş olması 

halinde iş sahibince müspet zararın talep edilebileceği belirtilmiş, TBK.’nın 125/2 fıkra 

hükmüne göre müspet zarar talebi ile taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi sona ermediği, 

yalnızca eseri teslim etme borcunun, zararı tazmin etme borcuna dönüştüğü Selimoğlu 

(2016) tarafından, müspet zararın iş sahibinin eseri teslim alamamasından kaynaklanan 

zararı olduğu, bu zararın ise iş sahibinin şimdiki malvarlığı ile yüklenicinin eseri teslim 

etmesi arasındaki farktan ibaret olduğu Hatemi ve Gökyayla (2015), yine aynı Kanun’un 

125/2 fıkra hükmüne göre müsbet zarar talebi için yüklenicinin kusurlu davranması 

gerektiği yönünde bir ifade bulunmadığı, ancak doktrinde müsbet zararın talebi için 

yüklenicinin kusurlu davranışının arandığı Kılıçoğlu (2014), Oğuzman ve Öz (2016) 

tarafından belirtilmiştir. Sözleşmeden dönme için kusur aranmadığı ancak akdi 

sorumluluk kusur sorumluluğu olduğu için tazminat talebi için kusur aranması gerektiği 

Hatemi ve Gökyayla (2015) çalışmalarında belirtilmişlerdir. İş sahibinin başvurabileceği 

bir diğer seçeneğin sözleşmeden dönme ve menfi zarar talebinin TBK’nın 125/3 fıkra 

hükmüne göre dönme beyanı için bir şekil şartı aranmamış olsa da ticari iş niteliğindeki 

tacirler arası sözleşmelerde, TTK.’nın 18/3 fıkra hükmünde sayılan vasıtalardan biri ile 

dönme beyanının kullanılması gerektiği Buz (2014) tarafından ifade edilmiştir. 
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Kahveci (2017), iş sahibinin sözleşmeden dönmesi halinde, dönme beyanının ileriye mi 

yoksa geriye mi etkili sonuç doğurduğu hususunda farklı görüşler olduğunu belirtmiş, bir 

görüşe göre dönme beyanı geriye etkili olmakta ve taraflar daha önce ifa etmiş oldukları 

edimleri sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmeleri gerektiği Oser ve 

Schönenberger (1950), borcun düşmesi için borcun muaccel hale gelmiş olması, imkansız 

hale gelmemiş, henüz ifada bulunulmamış, gecikmeyi haklı kılan başka bir sebep 

olmaması ve durumun yükleniciye ihtar edilmiş olması gerektiği Funk (1938), Kılıçoğlu 

(2015), Oğuzman ve Öz (2016) gibi yazarlarca çalışmalarında ifade edilmiştir. Özellikle 

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yapılan dönme beyanı için ise doktrinde ayrıca 

aynî etkili dönme teorisi kabul edilerek burada sebepsiz zenginleşmeden farklı olarak 

istihkak talebine dayanan “yolsuz tescilin düzeltilmesi” davası ile arsa paylarının iş 

sahibine geri dönmesi gerektiği Öz (2013) ve Buz (2014) tarafından belirtilmiştir. 

Sebepsiz zenginleşme görüşüne göre taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi ortadan 

kalkmakta ve daha önce yapılmış olan bütün edimler sebepsiz zenginleşme hükümlerine 

göre iade edilmektedir. Yeni dönme teorisine göre ise taraflar arasındaki sözleşme 

varlığını korumakta ve bu sözleşmeye göre bir tasfiye süreci başlamaktadır. Yeni dönme 

teorisi ile sözleşmede bulunan rehin ve kefalet gibi kimi teminatların korunduğu, ancak 

sebepsiz zenginleşme görüşü kabul edilecek olursa yeni dönme teorisi ile tarafların 

sözleşmedeki iradelerinin kısıtlanmamış olacağı, ayrıca sözleşmeye güvenilerek yapılmış 

olan sözleşmenin şekil masrafları ile ifayı kabul etmek için yapılan diğer masrafların 

menfi zarar kapsamında talep edilebileceği Hatemi ve Gökyayla (2015) tarafından ifade 

edilmiştir. 

Uygulamada “maketten konut satışı” olarak da bilinen ve özellikle henüz ortada konut 

yokken bedel ödemeye başlayan tüketicilerin korunması olduğu hükmün gerekçesinde 

açıklanan ve tüketici lehine düzenlemeler yoluyla tüketici aleyhine oluşabilecek 

mağduriyetleri önlemek için ihdas edilen bir kurum olan ön ödemeli konut satışı 

sözleşmeleri de taşınmaz satış vaadi şeklinde yapılmaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 40. maddesi ön ödemeli konut satışını düzenlemektedir. 

Tüketici Kanunu’nun 3/h bendinde bahsi geçen konut ve tatil amaçlı taşınmazların satışı 

genellikle ön ödemeli konut satış sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilmektedir. 6502 Sayılı 

Kanun’un 40. maddesi ile “Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı 
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bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin 

tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi 

üstlendiği sözleşmedir” hüküm altına alınmıştır. Önemli olan husus sözleşmelerin anılan 

Kanun’un 41. maddesi gereğince tapu sicilinde tescil edilmesi yahut noterden taşınmaz 

satış vaadi şeklinde yapılması zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla 6502 Sayılı Kanun 

çerçevesinde noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi olarak yapılan ön ödemeli konut 

sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da tüketici mahkemesi görevli olacaktır 

(Albayrak 2017).  

3.4 Yargı Kararları Çerçevesinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden 

Kaynaklı Tazminat Hesaplanması  

i. Birinci Örnek Olay: Yargıtay 3. H.D’nin E: 2017/17230, K: 2018/1550 sayılı Kararı 

uyarınca kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi ile davacının bir miktar ödeme yaparak 

bağımsız bölümü satın alma konusunda yüklenici ile anlaşma yaptığı, ancak inşaatın 

sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmaması ve üçüncü kişiye satılıp devredildiği ileri 

sürülerek, taşınmazın rayiç değeri ve teslimin gerçekleşmemesi nedeniyle mahrum 

kalınan kira kaybı ile birlikte toplam bedelin davalıdan ticari faizi ile birlikte tahsiline 

karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Somut olay hakkında mahkeme, inşa halindeki 

taşınmazın satın alınması konusunda yapılan yazılı sözleşmenin geçerli olduğunu, 

davacının menfi zararının, yani yerine getirileceğine inanılan sözleşmenin hüküm ifade 

etmemesi ve yerine getirilmemesi yüzünden güvenin boşa çıkması dolayısıyla uğranılan 

zararının karşılanması gerektiğini belirtmiştir. Geçerli sözleşmenin ifa edilmemesi 

nedeniyle, davacı, taşınmazın ifasının imkânsız hale geldiği tarihteki rayiç değerini 

isteyebileceği, dava konusu taşınmazın tapusunun dava dışı üçüncü kişiye devredilmesi 

sebebiyle ifanın imkansız hale geldiği tarihin, tapuda devir tarihi olduğu, davacı 

tarafından yapıldığı ispat edilen kısmi ödemenin, taşınmazın ifasının imkansız hale 

geldiği tarih (09.06.2009) itibariyle belirlenen rayiç bedeline oranlanması suretiyle talep 

edilen menfi zarar ve ziyanının saptanarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerektiği 

hükmedilmiştir. 
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ii. İkinci Örnek Olay: Yargıtay 13. H.D.’nin E:2018/6014, K:2018/11168 gereğince, 

davalı tarafından payına düşecek olan dükkanın, 2007 tarihli gayrimenkul satış vaadi 

sözleşmesi ile davacıya satışı vaat edildiği, ancak davalının vaadini yerine getirmediği ve 

dava konusu taşınmaz 3. bir kişiye satıldığı belirterek ifanın imkansız hale gelmesi 

sebebiyle taşınmaz bedeli ve kira kaybı bedeli olmak üzere toplam alacağın yasal faizi ile 

birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece, davanın kısmen 

kabulüyle taşınmaz ve kira bedelinin toplamının dava tarihinden itibaren işleyecek 

faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Söz konusu kararın temyiz 

edilmesi üzerine mahkemece, müspet zararın daima ileriye dönük bir beklenti kaybı 

olduğu, kusursuz olan tarafın, temerrüde düşen taraftan, sözleşmenin yürürlükte kaldığı 

sürece isteyebileceği tazminat türü olmaktadır.  

Sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve kaynağını Borçlar Kanununun 22. 

maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, resmi şekil şartına bağlı kılınan ve 

tam iki tarafa borç yükleyen kişisel hak doğuran sözleşmelerdendir. Davacı, bu durumda 

şahsi hakkının ifasının kusurlu olarak imkansız hale getirildiği tarihteki taşınmazın rayiç 

değerini davalıdan isteyebilir. Nitekim konuya ilişkin sapma göstermeyen yargısal 

uygulamalar da bu doğrultudadır. O halde, davacı, geçerli bir şekilde satış vaadi 

sözleşmesi ile satın aldığı taşınmazın, edinimi tam olarak yerine getiremeyen davalıdan, 

ifanın imkansız hale geldiği tarihteki değerini talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Durum 

böyle olunca, mahkemece, konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişiler vasıtasıyla 

taşınmazın ifasının imkansız hale geldiği tarih itibariyle rayiç değeri belirlenip, davacı 

talebi gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece, yanlış 

değerlendirme ile dava konusu taşınmazın dava tarihi itibariyle rayiç değerine göre 

belirlenen değere karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedeni olduğu hükme 

bağlanmıştır. 

iii. Üçüncü Örnek Olay: Yargıtay 13. H.D.’nin E;2015/26238, K;2017/11629 sayılı 

kararı ile davacının gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile konut satın aldığı, bedelini 

ödediği, 30/08/2014 tarihinde teslim edilmesi gereken konutun projesinin feshedildiğini 

öğrendiğini, bu sebeple davalıya 26/05/2014 tarihinde noterden ihtarname çekerek 

ödediği bedel, fesih tazminatı ve gecikme faizinin ödenmesini talep ettiği, ayrıca asıl 
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alacağın % 20 sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatı istemi ile dava açılmıştır. 

Davanın mahkemece değerlendirilmesi sonucunda, İİK’nın 67. maddesinin 2. fıkrası 

hükmünce, icra-inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme 

emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması 

gerekir. Burada borçlunun kötü niyetli itiraz etmiş bulunması yasal koşullardan değildir. 

Diğer yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olmasının şart olmadığı, borçlu yalnız 

başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek konumda bulunması sebebiyle alacağın 

likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulüyle icra inkar tazminatına hükmedilmesi 

gerektiği değerlendirilerek, asıl alacağın % 20’si oranında icra inkar tazminatının 

davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir. 

Yargı kararları incelendiğinde, mahkemece tazminata hükmedilen konularda ifanın 

imkansız hale geldiği tarihteki taşınmazın rayiç değerinin esas alınması gerektiği, yani 

mahkemede dava açıldığı tarihin ya da henüz imkansızlığın gerçekleşmediği bir tarihin 

rayiç bedel tespitinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı ortaya konulmuştur. 

Değerleme uygulamalarında; gayrimenkulün konumu ve niteliği gibi özellikleri ile yerel 

gayrimenkul piyasasının genel alışkanlıklarına göre oluşan fiyat bir gösterge olmakta ve 

benzer taşınmazların alım-satım değerlerine dayalı olarak yapılan değerleme işlemi de 

piyasa değeri (emsal değeri, karşılaştırmalı satış analizi veya rayiç değer olarak da 

bilinen) olmaktadır. İmar parselleri ve binaların rayiç değerlerinin belirlenmesinde, 

sürüm değerleri esas alınmakta ve elde yeterli miktar ve kalitede emsal değerlerinin 

bulunduğu durumlarda, karşılaştırma yöntemi ideal yöntem olarak görülmektedir 

(Tanrıvermiş 2016, Tanrıvermiş 2017). Bu çerçevede yargı kararlarında sözü edilen 

değerleme işleminin de söz konusu yönteme göre yapılması gerekecektir. Kiralık konut 

veya ticari gayrimenkuller gibi gayrimenkullerin değerleme işlemleri, söz konusu 

mülklerin ileride getirebilecekleri gelirlerinin tahmini ve kapitalizasyon teorisinden 

yararlanılarak da yapılabilmektedir.  

İl, ilçe, mahalle ve köy düzeylerinde olduğu gibi, ada ve parsel düzeylerinde yapılacak 

değerleme işlemlerinde, gayrimenkul değerine etki eden faktörlerin, her birisinin etki 

derecesine bağlı olarak, piyasa, gelir veya maliyet değerlerinin düzeltilmesi ve rasyonel 

nihai değerin ortaya konulması mümkün olmaktadır. Ancak çalışma kapsamında 
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incelenen bilirkişi raporlarında tazminat hesaplanmasında kullanılan değerleme verileri, 

veri analizi ve yorumlama biçiminin uluslararası değerleme standartlarına uygun 

olmadığı ve değerleme sonuçlarının uluslararası değerleme standartları ile değerleme 

biliminin temel ilkeleri ve yöntemleri açısından kabul edilebilir düzeyde olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu çerçevede 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu hükümlerine göre satış vaadi 

sözleşmesi ve bundan doğan tazminat davalarında mahkemelerce bilirkişi olarak 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olmuş uzmanların görevlendirilmesi ile yapılan değerleme 

raporlarının kalitesinin yükseltilmesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hakkaniyete 

uygun biçimde çözümlenmesi mümkün görülmektedir. Değerleme işlemleri dışında 

gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerinde; arsa veya kat karşılığı (eser) ile satış vaadi 

sözleşmelerinin tasarımı ve sözleşme yönetimi, proje geliştirme ve proje değerleme, proje 

finansmanı, gayrimenkul ve varlık yönetimi, proje ve yapım yönetimi ile pazarlama 

yönetimi gibi alanlarda gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarına şiddetli 

gereksinimin olduğu açıkça dikkati çekmektedir.  
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4. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ UYGULAMA ÖRNEĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmada, uygulama örneği olarak Göksupark Konut Projesi Gayrimenkul Satış Vaadi 

Sözleşmesi incelenmiştir. Sözleşmenin ilk maddesinde, sözleşme tarafları açıklanmıştır. 

Vaat borçlusu olarak projenin yapımını ve satış vaadini üstlenen firmanın bilgileri ile vaat 

alacaklısı ve satın almayı kabul eden müşteri bilgileri yer almaktadır. Sözleşmenin ikinci 

maddesinde, sözleşmenin konusunu oluşturan gayrimenkulün bilgileri ve sözleşmenin 

amacı açıklanmıştır. Devam eden maddelerde ise sözleşmede yer verilen tanımlar 

açıklanmıştır. Sözleşmesinin dördüncü maddesi ile vaat alacaklısının söz konusu 

gayrimenkul bedelini ne şekilde ödeyebileceği belirlenmiştir. Gayrimenkulün peşin ya da 

kararlaştırılan şekilde vadeli olarak ödenebileceği açıklanmıştır. Vadeli ödeme şeklinde 

ise borcun temerrüde düşmesi durumunda talep edilenler yer almaktadır.  

Gayrimenkulün satımına ilişkin doğacak vergi ve harçlarla ilgili olarak vaat alacaklısının 

kanunen kendi payına düşen kısmı ile sorumlu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca vaat 

alacaklısının birden fazla kişi olması veya tüzel kişiliğinin bulunması durumuna ilişkin 

olarak gayrimenkulün bedelinin ödenmesi için müteselsilen sorumlu olunacağı 

belirtilmiştir.  

Sözleşmenin devri, feshi, vaat alacaklısının sözleşmeden cayma hakkı ile satış 

sözleşmesinden dönme halleri hüküm altına almıştır. Verilerin iadesi durumları 

açıklanmıştır. Vaat borçlusu firma ile vaat alacaklısı müşterinin satışa konu gayrimenkule 

ilişkin borç ve yükümlülükleri açıklanmıştır: Vaad alacaklısı, gayrimenkulün bedelinin 

tamamı ödeninceye kadar söz konusu gayrimenkule ilişkin sigorta, vergi, harçlardan ve 

diğer giderlerden sorumludur. Firma tarafından ödenen bedellerin müşteriden talep ve 

tahsil edileceği belirtilmiştir. 

Firmanın, sözleşmeye konu gayrimenkulün müşteriye teslim tarihi belirtilmiştir.  Teslim 

tarihinin mücbir sebeplerle gecikmesine ilişkin durumlar açıklanmış, müşterinin belirtilen 

durumların varlığı halinde geç teslim dolayısıyla herhangi bir hak, tazminat vb. talepte 

bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır.  
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Projeye konu bağımsız bölümün; yönetim planı, site yönetimi ve aidatları ile ilgili 

müşterinin yükümlülükleri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanmıştır. 

Gayrimenkulün satım sözleşmesinin gerçekleşmesi için bedelin ödenmiş olması 

gerekliliği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerh 

edilebilmesi için tarafların birlikte müracaatı şartı gerekmektedir; tek taraflı şerh 

talebinde bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Taahhütlere ilişkin kapsamın sözleşmede düzenlendiği ve başka bir talepte 

bulunulamayacağı kararlaştırılmış olduğundan sözleşmede düzenlenen hususların açık 

bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir talepte 

bulunulabilmesi mümkün olmayacaktır. 

Fesih ve dönmeye ilişkin şartların ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olması ileride doğması 

muhtemel ihtilafların çözümü açısından önem arz etmektedir. Örnek sözleşmede bu 

hususlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ancak 13. maddede; “bağımsız bölüm teslime 

hazır değilse (projenin yapımı devam ediyorsa) bağımsız bölümün teslim tarihi, sözleşme 

tarihinden itibaren 30 (otuz) aydır. Ancak Satıcı, sıkıyönetim ilanı, olağanüstü hal, yaygın 

ekonomik kriz, doğal afet gibi kendisine bağlı olmayan mücbir sebeplerin söz konusu 

olması ve bu sebeplerden dolayı teslimin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi 

halinde, bu nedenlerin ortadan kalktığı tarihe kadar teslimle mükellef olmayacaktır. 

Ayrıca sözleşmeye konu bağımsız bölümün bulunduğu projenin kapsamı ve büyüklüğü 

de göz önünde bulundurularak, satıcıya atfedilemeyecek idari işlem ve eylemler, yargı 

kararları, belediye mevzuatından kaynaklanan gecikme ve sınırlamalar da mücbir sebep 

olarak kabul edilecek bu ve benzeri nedenlerle hukuken ve fiilen kaybedilen süreler de 

teslim tarihine ilave edilecektir” ifadesi yer almaktadır. Belirtilen düzenleme ile satıcıya 

ilişkin mücbir sebepler oldukça geniş bir şekilde belirlenmiş olup, edimin ifasına ilişkin 

sürelerin uzamasının yolu açılmıştır. Özellikle ekonomik kriz ifadesi yoruma açık 

olmakla birlikte subjektif değerlendirmelere de konu olabileceği açıktır. Mücbir sebeplere 

ilişkin maddelerde sürenin daha net bir şekilde belirlenmesi sözleşmenin diğer tarafı 

açısından gözetilmesi gereken bir husus olduğu vurgulanmalıdır. 
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5. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentleşmenin artması, halkın kırsal alanlardan kentsel alanlara göçmesine ve nüfus 

yoğunluğunun özellikle kent merkezlerinde ve çeperlerinde toplanmasına sebep 

olmaktadır. Kentsel nüfusun artması, halkın barınma, eğitim ve sağlık gibi temel 

ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yapı gruplarına ihtiyacını artırmaktadır. Bu kapsamda, en 

temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak inşaat firmaları 

tarafından çeşitli özelliklerde konut inşa edilerek, piyasaya sunulmaktadır. Konut talep 

edenler, piyasada satışa hazır bulunan konutlardan istediği özelliklerde bulunanları bedeli 

peşin ya da vadeli ödeyerek satın almaktadır. Bir başka durum ise tüketicinin konutu 

yatırım amaçlı olarak talep etmesi ya da ilerleyen dönemlerde mevcut konutunu 

değiştirmeyi planlaması halinde henüz projesine başlanmamış ya da devam eden bir 

projeden konut alma yoluna gitmesidir. İleriye yönelik konut edinimini sağlayan 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile yüklenici projeye finansman sağlamakta, alıcı 

ise fiyat avantajı elde etmektedir.  

Çalışmada, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tanımına, unsurlarına, hukuki 

özelliklerine ve sona erme hallerine ilişkin hususlar detaylı olarak incelenmiştir. Aynı 

zamanda, sözleşmeden kaynaklı olarak yargıya intikal eden konular, yüksek mahkemenin 

verdiği somut kararlar doğrultusunda detaylandırılmıştır. Tarafların karşılıklı olarak 

sözleşmeye uygun şekilde edimlerini ifa etmesi durumunda süre sonunda işin teslimi ile 

sözleşme sona ermektedir. Ancak, bazı durumlarda uygulamada sorunlar çıkmakta ve 

konu yargıya intikal etmektedir. Anılan sözleşmeden kaynaklı olarak ortaya çıkan 

sorunların başında, yapım işinin süresinde ya da vaad edilen özelliklerde teslim 

edilmemesi gelmektedir.  

Çalışmanın sonucunda, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan sorunların 

en aza indirebilmek için mevzuatta konuya ilişkin eksikliklerin giderilmesi, sözleşmede 

tarafların yükümlülükleri ayrıntılı olarak açık ve net olarak belirlenmesi gerektiği, fesih, 

dönme, cayma ve mücbir sebep hallerinin ve sürelerinin net olarak düzenlenmesi 

gerektiği tespit edilmiştir. Aksi takdirde, sözleşmeden doğan ihtilafların yaşanılması 
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kaçınılmaz olacaktır. Diğer taraftan, uygulamadaki sorunlar incelendiğinde gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmesinin kimler tarafından hazırlandığı önem kazanmaktadır. Sadece 

hukuk bilgisinin yeterli olmadığı, mevcut davalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. 

Sözleşmenin hukuki boyutunun yanı sıra aynı zamanda teknik bilgi gerektirdiğinden hem 

hukukçu hem de gayrimenkul konusunda uzman kişilerin birlikte çalışması 

gerekmektedir. Gayrimenkul projelerinin daha etkin ve verimli yönetilmesinin 

sağlanması, arsa payının ve bağımsız bölüm satış bedelinin tespit edilmesi, inşaat 

projeleri geliştirme, proje değerleme, proje yönetimi gibi konuların uzman kişiler 

tarafından yürütülmesi ve yönetilmesi zorunlu hale gelmektedir.  

Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde satış vaadi sözleşmeleri sık 

kullanılmakla birlikte söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan birçok anlaşmazlığın 

olduğu ve özellikle açılan tazminat davalarında tazminat tutarının belirlenmesinde esas 

alınacak değerleme tarihi, değerleme yöntemleri ve değerleme sürecinde görev verilecek 

bilirkişilerin niteliklerine ilişkin konularda yeni düzenleme yapılmasına gereksinim 

odluğu dikkati çekmektedir. İncelenen yargı kararları ve örnek olay analizlerinin 

sonuçlarına göre tazminat davaları ile ilgili yargı kararlarında; mahkemece tazminata 

hükmedilen konularda ifanın imkansız hale geldiği tarihteki taşınmazın rayiç değerinin 

esas alınması gerektiği veya mahkemede davanın açıldığı tarihin ya da henüz 

imkansızlığın gerçekleşmediği bir tarihin rayiç bedel tespitinde dikkate alınmamasının 

uygun olmayacağı, rayiç bedel kavramından taşınmazın kendisi veya emsallerine göre 

piyasa değerinin anlaşılması gerektiği ve bunun da uluslararası değerleme 

standartlarındaki adil piyasa değerine karşılık geldiği tespit edilmiştir. Gerek bütün 

gayrimenkul bilimlerinde, gerekse satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat 

davalarında bilirkişi olarak üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan kişilerin görev almaları, 

rasyonel ve uluslararası standartlar ile Türk Hukuk Sisteminin amir hükümlerine uygun 

değerleme yapılmasını sağlamak bakımından zorunlu bulunmaktadır.  

Türkiye’de taşınmaz edinimi tescil ile gerçekleşmekte ve bunun iptali halinde de mevzuat 

açıkça zarar görenin tazminine olanak vermektedir. Bununla birlikte gerek yabancılar, 

gerekse Türk vatandaşları tarafından ön ödemeli konut alımı ve satış vaadi sözleşmesi ile 
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edinim sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada incelenen sözleşme türünden birçok 

sorunun ortaya çıktığı ve bu sorunların asgari düzeye çekilebilmesi için gayrimenkul satış 

vaadi sözleşmesinin tanımına ilişkin mevzuatta yer alan eksikliklerin giderilmesi ve 

yapılacak sözleşmelerde tarafların hak ve yükümlülüklerinin daha ayrıntılı olarak 

düzenlenmesi gerektiği ve sektörde faaliyette bulunan gayrimenkul geliştirme, yatırım 

ortaklıkları ve inşaat şirketlerinde üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş uzmanların; sözleşme 

tasarımı ve sözleşme yönetimi, proje geliştirme ve proje değerleme, proje finansmanı, 

gayrimenkul ve varlık yönetimi, proje ve yapım yönetimi ile pazarlama yönetimi gibi 

alanlarda istihdam edilmesinin gerekli olduğu ve şirketlerde kurumsal kapasite ve insan 

kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi ile yürütülen projelerin etkinliği ve verimliliğinin 

artırılmasının mümkün olabileceği vurgulanmalıdır. Bu yolla hem ortaya çıkan hukuki 

sorunlar ve anlaşmazlık sayısının azalması, hem de doğru, planlı ve verimli yatırım 

kararlarının alınması ve yatırımcıların korunması ile ülke ekonomisi ve toplum 

menfaatine işlem yapılması sağlanmış olacaktır. 
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EK: Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi 

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 

1) Madde : Taraflar 

İşbu sözleşme bir tarafta sözleşme konusu Bağımsız Bölümün yer aldığı OYAK 

Göksupark Projesinin yapımını ve Bağımsız Bölümün satışını vaadeden Halk Sokak 

No:44 Pakpen Plaza Kat:6-7 Sahrayıcedit Kadıköy İSTANBUL adresinde bulunan 

OYAK İnşaat A.Ş (Satıcı/Satış Vaadinde Bulunan) ile diğer tarafta işbu sözleşme konusu 

Bağımsız Bölümü satın alan ……………………………………  adresinde bulunan 

………………arasında imzalanmıştır. Alıcı ve Satıcı birlikte işbu sözleşmede taraflar 

olarak anılacaktır. 

2) Madde : Sözleşmenin Amaç ve Konusu  

Satıcı tarafından, projesi, Bağımsız Bölüm bilgileri ve nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme 

koşulları Kapak Sayfasında belirtilen Bağımsız Bölümün Alıcıya satışı, teslimi, iade ve 

tapuda mülkiyet devri ile satış bedelinin ödeme koşullarını ve tarafların karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerini belirlemektedir.  

3) Madde :Tanımlar  

Proje 
Satıcı tarafından inşa edilen OYAK Göksupark Projesini ifade 

eder.  

Bağımsız Bölüm 
İşbu sözleşme kapsamında olup Kat Mülkiyetine konu, 

bağımsız olarak kullanılmaya elverişli taşınmazı ifade eder. 

Banka  
Projeden Bağımsız Bölüm tahsis edilen Alıcıya satış bedelinin 

ödenmesi için kredi kullandıran Bankaları ifade eder. 

Ödeme Hesabı 
Bağımsız Bölümle ilgili tüm ödemelerin yapılacağı ve Satıcının 

bildireceği Banka hesabını ifade eder.  

Kapak Sayfası 

İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan, BAĞIMSIZ 

BÖLÜMÜN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI başlıklı; 

Bağımsız Bölüme ait ada, parsel, blok, kat, oda sayısı, yön, brüt 

ve net alan gibi bilgiler ile satış şekli, ödeme koşulları, vade, 

başlangıç taksit tutarı, varsa vade farkı oranları, gecikme faiz 

oranı, KDV oranı v.b. bilgilerini, içeren taraflarca kabul ve imza 

edilmiş olan sözleşme ekini ifade eder. 
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4) Madde : Ödeme Şekil ve  Şartları  

Alıcı Bağımsız Bölümü Satıcının sunmuş olduğu ödeme koşullarına göre satın alabilir.  

4.1) Peşin Satış: 

Alıcı Bağımsız Bölümü peşin olarak satın almayı tercih etmesi halinde peşin satış 

bedelini nakden ve/veya Banka kredisi kullanarak Bağımsız Bölümün bedelinin tamamını 

yatırmak koşuluyla satın alabilir. Alıcı Bağımsız Bölümü Banka kredisi kullanarak alması 

durumunda, tapunun devri ve/veya konutun teslimi sırasında Banka lehine eş zamanlı 

olarak konut üzerinde 1. derecede ipotek vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

4.2) Vadeli Satış: 

Alıcı Bağımsız Bölümü Satıcı tarafından öngörülecek asgari peşinat oranından az 

olmamak üzere peşinat yatırmak suretiyle vadeli satın alabilir.  

4.2.1) Vadeli satışta peşinatın ödenmesinden sonraki bakiye sözleşmenin Kapak 

Sayfasında düzenlenen ödeme planında gösterilmiştir.  Alıcı Kapak Sayfasında yer alan 

ödeme planının sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder ve ödeme planında 

belirtilen tarihlerde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın borcunu Ödeme 

Hesabına yatırarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

4.2.2) Alıcı, Kapak Sayfasında belirtilen anapara, vade farkı ve bunlara ilişkin her türlü 

vergiden oluşan borcu dışında ve taksitlerden ayrı olarak işbu sözleşmenin diğer 

maddelerinde yazılı giderleri de Satıcıya tamamen ödemek suretiyle hesabını tasfiye 

edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.2.3) Satıcı; Alıcının kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az 

iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde 

düşmesi halinde kalan borcun tümünün (vadesi geçmiş ve vadesi henüz gelmemiş) ifasını 

talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda satış fiyatı vadeli olarak belirlenmiş ise 

gerekli vade farkı indirimi yapılır ve Alıcıya kalan borcun tamamının ödemesi hususunda 

en fazla 30 (otuz) gün süre verilir.  

4.2.4) Alıcı satın aldığı Bağımsız Bölümün taksit ödemelerini Kapak Sayfasında 

belirtilen tarihlerde Ödeme Hesabına yatırır. Alıcı taksitleri ödemede geciktiği takdirde, 

geciktiği her gün için Kapak Sayfasında belirtilen ödeme tarihindeki gecikme faizi ve 

giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

4.2.5) Alıcının borcuna mahsuben yatıracağı en az miktar, bu sözleşmedeki taksit 

tutarlarından aşağı olamaz. Alıcı borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına 
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sahiptir. Alıcı aynı zamanda geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması ve bir taksit 

miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. 

Yapılan erken ödemelerde ödeme tutarı taksitlerden düşülür. Borç bakiyesi vade ve taksit 

miktarı yönünden yeniden yapılandırılır.  Alıcı vade sayısını kısaltabilir ancak uzatamaz. 

Erken ödeme yapılması halinde ve satış koşulu vade farklı bir satış koşulu ise ilgili 

mevzuat gereği Satıcı tarafından gerekli indirimi yapılacaktır. 

Alıcı fazla ödeme yapması halinde yapmış olduğu ödemeler ile ilgili Satıcıya yazılı 

olarak bilgi vermekle yükümlüdür.   

4.2.6) Satışların KDV tutarı, vadeli satış bedeli üzerinden tahsil edilecektir. Alıcının 

ödemede temerrüde düştüğü taksitler için, sözleşmenin Kapak Sayfasında belirtilen 

oranda gecikme faizi ve KDV’si birlikte tahsil edilecektir. KDV, iş bu sözleşmenin 

düzenlendiği tarihteki KDV oranları üzerinden belirlenmiştir. KDV’ye ait faturalandırma 

işlemi sözleşme konusu Konut’un tapu devri işlemlerinin gerçekleşmesi ile yapılacak 

olup KDV, tapu devri öncesinde Alıcı’dan talep edilecektir. Fatura kesilmesi tarihine 

kadar KDV oranı değişir ise değişen orandan Alıcı sorumludur. 

4.2.7) Bir önceki aya ilişkin taksit ödenmeksizin, bir sonraki aya ilişkin taksit ödenemez. 

4.3) İşbu sözleşme ve Bağımsız Bölüm ile ilgili her türlü vergilerin değişmesi veya vergi 

oranlarının artırılması, yeni vergi ve harç oluşturulması hallerinde bunlardan Alıcı 

kendine ait olan ile sorumludur. 

4.4) Taraflar, Alıcı tarafından Satıcının göstermiş olduğu ödeme yerine ödenen bedeller 

için, işbu sözleşme şartlarının getirdiği hukuksal güvencenin yeterli teminat teşkil ettiği 

ve bu nedenle başkaca teminat gereksinimi olmadığı konusunda mutabık kalmışlardır. 

4.5) Alıcının birden fazla gerçek veya tüzel kişi olması halinde Alıcıların başka türlü bir 

talimatı olmadığı sürece yapılan ödemelerin Alıcılar tarafından eşit oranda ödendiği kabul 

edilir. Tapuda mülkiyetin devri aşamasında, borcun tamamen ödenmesi halinde, taşınmaz 

mülkiyeti hisseleri oranında Alıcılar adına devredilir. Ancak Alıcının birden fazla gerçek 

veya tüzel kişi olduğu bu durumda Alıcılar, borcun tamamından müştereken ve 

müteselsilen sorumludur.  

5) Madde : Sözleşmenin Devri 

5.1) Alıcı bu sözleşmeden doğan haklarını 3’üncü şahıslara Satıcının yazılı izni olmadan 

devir ve temlik edemez. Aksi halde işbu devir geçersiz sayılacaktır. Bu durumda, yasal 
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her türlü sorumluluk Alıcının kendi şahsı üzerinde olup Satıcının her türlü tazminat talep 

hakkı saklıdır.  

5.2) Devir eden ve devir alanın Satıcıya başvuruları halinde aşağıda belirtilen şartlar 

çerçevesinde devir talebi değerlendirmeye alınacaktır; 

5.2.1) Bağımsız Bölümün KDV hariç ilk satış fiyatı üzerinden % 1+KDV oranında 

Satıcıya komisyon ödenir.   

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

alan tarafından ödenir. 

5.2.3) Devir tarihi itibariyle muaccel olan tüm borçların ödenmiş olması zorunludur. 

5.2.4) Devir alanın sözleşme hükümleri gereğince tahakkuk edecek borcu kayıtsız şartsız 

kabul etmesi gerekmektedir. 

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

5.2.6) Sözleşme belli bir hisse oranı üzerinden devredilmesi halinde sözleşmenin ilgili 

maddesinde belirtilen devir komisyon bedeli üzerinden Satıcıya komisyon ödenir.    

5.2.7) Devir talebi değerlendirilip neticeleninceye kadar devir etmek isteyen Alıcı, 

sözleşmeden doğan tüm edimlerini yerine getirmeye devam edecektir. 

5.2.8) Devrin onayına kadar, sözleşmeden doğan haklarını devir etmek isteyen Alıcının 

devirden vazgeçmesi halinde devir almak isteyen, Satıcıdan hiçbir hak ve talepte 

bulunamaz. 

5.2.9) Aşağıdaki hallerde devir komisyonu alınmaz;  

a) Sözleşmenin gerçek kişilerde ana, baba, kardeş, eş, çocuk ve sahibi / ortağı bulunduğu 

şirkete devrinde, 

b) Sözleşmenin tüzel kişilerde ise şirketin sahibine devrinde, 

c) Müşterek Alıcılı sözleşmelerde, Alıcılardan herhangi biri veya birkaçının diğer 

müşterek Alıcı veya Alıcılara hisse devrinde, 

d) Sözleşmenin miras yoluyla devrinde, devir komisyon bedeli alınmaz. 

5.2.10) Alıcının Banka kredisi kullanmış olması halinde, devir Bankanın onayı alınmak 

sureti ile yapılacaktır. 

5.3) Alıcı satın aldığı Bağımsız Bölümü teslim almış, borcunu bitirmiş ve tapu almasına 

engel bir durum söz konusu olmaması halinde tapu devri Alıcı adına yapılacak olup 

sözleşme devri gerçekleştirilmeyecektir. 

5.4) Satıcı devri onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir. 
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6) Madde : Satıcı Tarafından Sözleşmenin Feshi  

6.1) Satıcı, aşağıdaki hallerde sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshedebilir; 

6.1.1) Alıcının sözleşme hükümlerinden birine uymaması, 

6.1.2) Satıcının, Alıcının bildirdiği adresine yapacağı her türlü tebligatta belirtilen 

hususların, öngörülen sürede Alıcı tarafından yerine getirilmemesi,  

6.1.3) Tapu devir ve ipotek işlemleri için gerekli belgelerin, Satıcı tarafından bildirilen 

sürede, Alıcı tarafından Satıcıya teslim edilmemesi, Alıcının tapu devir, ipotek işlemleri 

veya Bağımsız Bölüm teslim işlemlerinde bizzat veya vekili vasıtasıyla hazır 

bulunmaması, 

6.1.4) İşbu sözleşmenin 4.2.3 maddesi gereğince, Satıcı tarafından borcun tamamının 

muaccel hale getirilmiş olduğuna dair ihtarın kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün 

içerisinde borcun tamamının ödenmemesi, 

6.1.5) Bağımsız Bölümün, Bankadan kredi kullanılmak suretiyle satın alınması ve 

Banka’nın kredi sözleşmesini herhangi bir surette feshederek Satıcıdan kredinin geri 

istenmesi  

hallerinde, sözleşme Satıcı tarafından tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedilebilir. 

6.2) Sözleşmenin feshi halinde Alıcının Satıcıya yatırdığı peşinat ve taksit ödemeleri 

toplamından; 

a) Ödenmemiş Site yönetim giderleri, aidat bedelleri, 

b) Teslim edilmiş ise, Teslim tarihinden itibaren satış bedelinin % 0,2’i (bindeiki) 

oranında aylık kira bedeli,  

c) Bağımsız Bölüme ilişkin varsa hasar bedeli ve/veya yenileme bedeli, 

d) Bankaya veya finansal kuruluşlara ödenen komisyonlar, vade farkı destek tutarı, 

e) Bağımsız Bölüm ile ilgili Satıcı tarafından ödenen noter masrafları, 

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

g) Vadeli satışlarda, Alıcının Satıcıya yatırdığı peşinat ve taksit ödemeleri toplamından, 

KDV hariç, ilk üç ay için sözleşme bedelinin, %2’si (yüzde ikisi)üç ila altı ay arası için 

%4’ü (yüzde dördü), altı ila on iki ay arası için %6’sı (yüzde altısı) ve on iki ila yirmi 

dört ay arası için de %8’i (yüzdesekizi) oranında cezai şart bedeli; Peşin satışlarda, 

sözleşme bedelinin, %2’si (yüzdeikisi) oranında cezai şart bedeli tahsil edildikten sonra, 

Bağımsız Bölümün satışına ilişkin ödenen toplam bedelden kalan kısım Alıcıya, 90 

(doksan) gün içinde anapara olarak, faizsiz,  defaten iade olunur. 
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6.3) Bağımsız Bölümün, Bankadan kredi kullanılmak suretiyle satın alınması ve 

Banka’nın kredi sözleşmesini herhangi bir surette feshederek Satıcıdan kredinin geri 

istenmesi halinde Banka’ya yapılacak kredi ödemesine ilave olarak Alıcıdan yukarıda 

belirtilen kalemler ayrıca tahsil/mahsup edilecektir. Kalan tutar olması halinde Alıcıya 

faizsiz olarak defaten iade edilecektir. 

6.4) Herhangi bir nedenle sözleşmesi feshedilen Alıcı, Satıcıdan vade farkı, faiz ya da 

herhangi bir nam altında talepte bulunmayacağını, hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul 

ve taahhüt eder.  

6.5) Sözleşmenin feshi halinde Alıcının Satıcıya yatırdığı peşinat ve taksit ödemeleri 

toplamından yukarıda belirtilen gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Bağımsız Bölüm 

satışına ilişkin ödenen toplam bedelden kalan kısım Alıcıya; Bağımsız Bölüm teslim 

edilmiş ise 90 (doksan) gün içinde, Bağımsız Bölüm teslim edilmemiş ise en geç teslim 

tarihinde vade farksız olarak defaten iade olunur. 

6.6) Alıcının taksitlerden herhangi birini ödememesi halinde, Satıcı tarafından söz konusu 

tutarın icra/dava marifetiyle tahsili yoluna gidilmesi sözleşmenin feshi hakkından feragat 

edildiği manasına gelmez. Satıcı, temerrüde düşülen toplam taksit miktarı ile icra/dava 

masraflarının tamamı ödenmediği müddetçe dilediği zaman icra/dava yolu ile birlikte 

fesih yoluna da gidebilir. 

7) Madde : Alıcının Cayma Hakkı  

7.1) Yapımı tamamlanmış ve teslime hazır olan Bağımsız Bölümlerin (taksitli ) 

satışlarında, Alıcı, satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, 

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış 

sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 

Satıcı cayma süresi içinde malı Alıcıya teslim etmişse Alıcı, malı ancak olağan bir gözden 

geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde Alıcı cayma hakkını 

kullanamaz. 

7.2) Yapımı tamamlanmamış olan Bağımsız Bölümlerin (Ön ödemeli) satışlarında, 

Alıcı, satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi 

bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma 

hakkına sahiptir. 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süreler içinde Satıcıya noter aracılığıyla 

yöneltilmiş olması yeterlidir. 
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7.3) Taşınmazın kısmen veya tamamen Banka kredisiyle alınması durumunda kredi 

sözleşmesi, kurulduğu tarihten itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi 

sonunda yürürlüğe girer. Satıcının aldığı bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan her türlü 

belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, Alıcı 10 (on) gün içinde edinimlerini iade eder. 

8) Madde : Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı  

8.1) Ön ödemeli konut satışında konut teslimi yapılmamış olmak kaydıyla, Alıcının 

sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) aya kadar sözleşmeden dönme hakkı vardır. 

Bağımsız Bölümün bu süreden önce teslim edilmiş olması halinde ise Alıcı dönme 

hakkından yararlanamaz. 

8.2) Sözleşmeden dönme bildiriminin Satıcıya noter aracılığıyla yöneltilmiş olması 

yeterlidir. 

8.3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda; Alıcı tarafından, konutun satışı veya satış vaadi 

sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan 

masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay içinde dönülmesi durumunda KDV 

hariç sözleşme bedelinin %2’si (yüzde ikisi), üç ila altı ay arasında dönülmesi durumunda 

KDV hariç sözleşme bedelinin %4’ü (yüzde dördü), altı ila on iki ay arasında dönülmesi 

durumunda KDV hariç sözleşme bedelinin % 6’sı (yüzde altısı) ve on iki ila yirmi dört 

ay arasında dönülmesi durumunda KDV hariç sözleşme bedelinin için de  %8’i (yüzde 

sekizi) oranında Satıcıya tazminat ödenir.  

8.4) Ayrıca, Banka kredisiyle yapılan satışlar nedeniyle Bankaya Satıcı tarafından ödenen 

komisyon / faiz destek tutarları Alıcıdan tahsil edilir. 

8.5) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, Alıcıya iade edilmesi gereken tutardan 

yukarıda belirtilen alacaklar mahsup edildikten sonra kalan tutar ve Alıcıyı borç altına 

sokan her türlü belge, dönme bildiriminin Satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 

(yüzseksen) gün içerisinde Alıcıya geri verilir. Satıcıya ödenen bedel ile Alıcıyı borç 

altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, Alıcı 10 (on) gün içerisinde 

edinimlerini iade eder. 

 

9) Madde: Alıcının Sözleşmeyi Diğer Hallerde Feshetmesi Durumu  

Alıcının, sözleşme tarihinden itibaren 24’üncü aydan veya teslimden sonra sözleşmeyi 

fesih etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durumda Alıcının talebi ve Satıcının 

uygun bulması şartıyla, sözleşmenin feshi;  
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a) KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden %10 (yüzde on) tazminat,  

b) Ödenmemiş Site yönetim giderleri, aidat bedelleri, 

c) Teslim edilmiş ise, teslim tarihinden itibaren satış bedelinin % 0,2’si (binde ikisi) 

oranında aylık ecrimisil bedeli, 

d) Bağımsız Bölüme ilişkin varsa hasar bedeli ve/veya yenileme bedeli, 

e) Bankaya veya finansal kuruluşlara ödenen komisyonlar, 

f) Bağımsız Bölüm ile ilgili varsa Satıcı tarafından ödenen noter masrafları, 

g) Vergi, elektrik, su, doğalgaz vb. giderlerin 

Bağımsız Bölümün satışına ilişkin ödenen toplam bedelden düşülmesinden sonra,   kalan 

kısım Alıcıya 180 (yüzseksen) gün içinde anapara olarak, faizsiz defaten iade olunması 

şartlarıyla mümkündür. 

10) Madde : Bağımsız Bölümün Satıcıya İadesi 

10.1) Alıcı Sözleşmenin feshi ihbarından itibaren 15 (onbeş) gün içinde Bağımsız 

Bölümü tahliye ederek Satıcıya boş olarak teslim etmek zorundadır.  Alıcının kiracısının 

veya Alıcı adına Bağımsız Bölümden yararlananların, yukarıda belirtilen sürede 

Bağımsız Bölümü tahliye etmemesi halinde, fesih ihbarından, tahliye tarihine kadar geçen 

süre için, Bağımsız Bölüm satış bedelinin (vade farkı dahil) % 1’i (yüzde bir) oranında 

aylık kira bedellerinin ödeneceğini Alıcı gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. 

10.2) Alıcı, 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 namı hesabına Bağımsız Bölümü teslim edildiği haline getirerek 

yapılan masrafları Alıcı hesabından kesilir. Alıcı Bağımsız Bölüme yaptığı değer artırıcı 

işlemlerin bedelini Satıcıdan talep edemez. 

 

11)  Madde : Sigorta İşlemleri     

11.1) Alıcı 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 ve masrafların 

Alıcıya ait olacağını kabul ve taahhüt eder. 

11.2) Alıcı DASK ve diğer sigortalar için prim tutarlarını Satıcıya ödemeyi, aksi halde bu 

bedelin Satıcı tarafından ödenerek, Alıcıdan talep ve tahsil edileceğini kabul ve taahhüt 

eder. 
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12) Madde : Vergi, Resim, Harç ve Diğer Giderler 

12.1) Bağımsız Bölüm teslimden itibaren emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi vb. tüm 

vergi, harç ve masrafların ödeme yükümlülüğü tapu devri yapılıncaya kadar Alıcıya aittir.  

12.2) Satıcı emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi ve benzeri vergileri ilgili kurum ve 

kuruluşlara yatırarak Alıcıya borç kaydedecek ve bildirimde bulunacaktır. Alıcı, söz 

konusu tutarı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde satış bedelinin 

yatırıldığı Ödeme Hesabına yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bu miktarlara 

Kapak Sayfasında belirtilen gecikme faizi+KDV yürütüleceğini Alıcı kabul eder.  

12.3) Alıcı adına tapu devir ve tescil işlemi yapıldıktan sonra ilgili belediyesine beyanda 

bulunacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara vergi, resim, harç ve sigorta ödemeleriyle ile 

ilgili tüm iş ve işlemlerden Alıcı kendisi sorumlu olacaktır. 

13) Madde : Bağımsız Bölümün Teslim İşlemleri  

13.1) Teslime hazır Bağımsız Bölümlerin satışlarında (projenin yapımı tamamlanmış 

ise) Bağımsız Bölüm mevcut durumuyla teslim edilecek olup, Sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip teslim işlemleri makul sürede yapılacaktır. Teslime hazır olan 

projelerin satışlarında teslim için bildirimde bulunulmayacaktır.  

13.2) Bağımsız Bölüm teslime hazır değilse (projenin yapımı devam ediyorsa) Bağımsız 

Bölümün teslim tarihi sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) aydır. Ancak Satıcı, 

sıkıyönetim ilanı, olağanüstü hal, yaygın ekonomik kriz, doğal afet gibi kendisine bağlı 

olmayan mücbir sebeplerin söz konusu olması ve bu sebeplerden dolayı teslimin 

gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu nedenlerin ortadan kalktığı tarihe 

kadar teslimle mükellef olmayacaktır. Ayrıca sözleşmeye konu Bağımsız Bölümün 

bulunduğu projenin kapsamı ve büyüklüğü de göz önünde bulundurularak, Satıcıya 

atfedilemeyecek idari işlem ve eylemler, yargı kararları, belediye mevzuatından 

kaynaklanan gecikme ve sınırlamalar da mücbir sebep olarak kabul edilecek bu ve benzeri 

nedenlerle hukuken ve fiilen kaybedilen süreler de teslim tarihine ilave edilecektir.  Bu 

hususlar sözleşmenin kurulması aşamasında Alıcı ile müzakere edilmiş ve Alıcı bu 

hallerin mevcudiyeti halinde Satıcıdan geç teslimden kaynaklanan herhangi bir hak, 

tazminat vs. talepte bulunmayacağını kabul etmiştir. 

13.3) Bağımsız Bölümlerin teslim yeri proje mahallidir. Alıcı, Satıcı tarafından kendisine 

yapılacak yazılı tebligatta, yazılı elektronik ileti, kısa mesaj yoluyla (sms) veya internet 

duyurusu ile yapılacak bildirimde belirtilen yer ve tarihte, bizzat veya noterden 
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hazırlanmış vekaletname ile tayin edeceği vekil marifetiyle Bağımsız Bölümü teslim 

almak zorundadır. Birden fazla Alıcı varsa Alıcılardan birine yapılan tebligat ve teslimat 

diğerlerine de yapılmış sayılır. 

13.4) Alıcı, Bağımsız Bölümü teslim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde teslim almak 

için Satıcıya müracaat etmezse, temerrüde düşmüş sayılacağını ve bu takdirde Satıcının 

ihbarsız ve bildirimsiz olarak sözleşmeyi feshetme hakkını kabul ettiğini, Bağımsız 

Bölümü teslim almasa bile Toplu Yapı Yönetimi tarafından tahakkuk ettirilecek blok ve 

diğer ortak giderlere katılacağını kabul ve taahhüt eder. 

13.5) Bağımsız Bölümün teslimi ile birlikte Türk Borçlar Kanunu anlamında hasar ve 

yarar Alıcıya geçer. Bağımsız Bölümün teslime hazır hale getirilmesinden itibaren 1 (bir) 

ay içerisinde Alıcı, Satıcıya müracaat ederek Bağımsız Bölümü teslim almasa bile hasar 

ve yararın kendisine geçtiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

13.6) Teslim alınmayan Bağımsız Bölüme ilişkin bakım, onarım, her türlü yönetim ve 

umumi gider payları ile vergi resim ve harçlar Alıcıya ait olup, bu giderler gecikme faizi 

ile birlikte ödenmedikçe Satıcı sözleşmeyi feshedebilir. 

13.7) Alıcı, objektif bakımdan oturmaya engel olmayacak nitelikte eksik ve kusurların 

varlığını ileri sürerek Bağımsız Bölümü teslim almaktan kaçınamaz. Alıcıya Bağımsız 

Bölüm Teslim tutanağı ile teslim edilecek olup, Alıcı, Bağımsız Bölümü mevcut 

durumuyla kabul etmiş sayılır ve başkaca herhangi bir değişiklik ve ilave isteyemez, hak 

ve alacak talebinde bulunamaz. 

13.8) Alıcı, teslim aldığı Bağımsız Bölümdeki ayıpları, teslim tarihinden itibaren en geç 

30 (otuz) gün içerisinde Satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Bağımsız Bölüm 

mevzuat gereği eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edilmiş kabul edilecek ve Alıcı eksik 

ve kusur iddiasında bulunamayacaktır. Süresinde bildirilmeyen ayıplardan Satıcı sorumlu 

olmayacaktır. 

13.9) Alıcı zilyetliğinde bulunan Bağımsız Bölümü onaylı projesinde belirtilen ve Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan hükümlere aykırı olarak kullanamaz veya kullandıramaz.  

14) Madde  : Güvenlik  

Alıcı, inşaat faaliyetleri devam ettiği sürece Bağımsız Bölümü görmek için şantiye 

sahasına kesinlikle izinsiz giremez. Satıcının bilgisi dışında Alıcının inşaat sahasına 

izinsiz girmesi fevkalade sakıncalı olup, Alıcı bu durumda meydana gelebilecek 
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kazalardan kendisinin sorumlu olduğunu Satıcının hiçbir kusur ve sorumluluğu 

bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 

15) Madde : Blok ve Toplu Yapı Yönetimiyle İlgili Ortak Giderler  

15.1) Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, gerekli organlar oluşuncaya kadar geçiş döneminde 

Satıcı tarafından hazırlanıp onaylanan Yönetim Planına göre, Bağımsız Bölümün 

bulunduğu blok ile yerleşim planında irtifaklandırılmış Bağımsız Bölümlerin tapu sicil 

kütüğünde kendi adlarına açılmış sayfalara işlenmiş olan ortak yer ve tesisler, 

gerektiğinde Satıcı tarafından yönetilebileceği gibi, Satıcı yönetim işlerini bir veya daha 

fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir. Alıcı gerek kat irtifakı, gerek kat 

mülkiyeti aşamasında, Satıcı tarafından ilgili tapuya şerh edilecek Yönetim Planı 

hükümlerinin bağlayıcılığını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Alıcı kat mülkiyeti kurulana 

kadar yönetim planında yapılma zorunluluğu doğan revizelerin bağlayıcılığını şimdiden 

kabul ve taahhüt eder. 

15.2) Bağımsız Bölümü satın alan Alıcı Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve işletme 

projesinin kat malikine yüklemiş olduğu tüm mükellefiyetleri üstlenmeyi kabul ve 

taahhüt eder. 

15.3) Satışa 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 Alıcıya aittir. Alıcı 

Bağımsız Bölümün eksiklerini ileri sürerek aidatlardan ve ortak alan giderlerinden 

kaçınamaz. Bir başka ifade ile Alıcı Bağımsız Bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve 

ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. 

15.5) Tapu devir ve tescil işlemleri Alıcı adına yapılana kadar site yönetimine olan aidat 

borçlarının ödenmemesi halinde, site yönetiminin; ödenmeyen borçları Satıcıdan talep 

etmesi durumunda Satıcı site yönetimi tarafından talep edilen borçları öder ve Alıcıya 

borç kaydeder. Alıcı bu borcu Kapak Sayfasında belirtilen gecikme faiz ve giderleriyle 

birlikte Satıcıya ödemekle yükümlüdür. 

15.6) Gerek Kat Mülkiyeti Kanunu, gerekse Borçlar Kanunu umumi hükümleri gereğince 

site yönetimince tahakkuk eden aidat, ortak gider, avans vs. borçlar da, Alıcının asli 

borçlarından olup, bu tutarlar site yönetimine veya Satıcıya ödenmediği sürece, Satıcı 

Tapuda ferağ ve tescil işlemi yapmakla yükümlü tutulamaz.  
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16) Madde : Tebligat Adresi 

Alıcının tebligat adresi sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adrestir. Satıcı tarafından bu 

adrese yapılacak tebligatlar geçerli bir tebligat sayılır. Alıcı adres değişikliğini yazılı 

olarak Satıcıya bildirmediği takdirde Satıcı tarafından sözleşmede belirtilen adresine 

gönderilen tebligatlar Alıcıya tebliğ edilmiş sayılır. Alıcı her türlü tebligat, talep ve 

bildirimi Satıcının bu sözleşmede belirtilen adreslerine yapacaktır. 

17) Madde : Bildirimler 

Satıcı Alıcıya yapacağı bildirimleri yazılı, kısa mesaj (sms), elektronik ileti (email) 

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 Alıcıya ulaşmamasından dolayı Satıcı sorumlu değildir. 

18)  Madde  : Sair Hükümler 

18.1) Alıcı, işbu sözleşme konusu borç ve ödemelerine ilişkin her türlü hesap veya 

anlaşmazlıklarda Satıcının kayıtlarının ve defterlerinin yegane delil olacağını kayıtsız 

şartsız kabul eder. Bu fıkra Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre münhasır delil 

sözleşmesi mahiyetindedir. 

18.2) Bağımsız Bölüme ait su, doğalgaz, elektrik, telefon vb. tesisatların bağlanmasına 

ilişkin abonman, tesis, DASK vb. sigorta giderleri ve diğer giderleri Alıcıya ait olup, tapu 

alım ve satım masrafları başta olmak üzere Harç ve Vergiler kanunen ait olduğu taraflarca 

ödenir.  

18.3) Sözleşme ve ekleri dışındaki satış ile ilgili diğer evrak, broşür, ilan veya reklamlarda 

belirtilen hususlar Alıcıya 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 değişikliği 

serbestçe yapabilir. Alıcı, Satıcı tarafından yapılacak bu değişikliklere ilişkin herhangi 

bir hak ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 

18.5) Satışa sunulan Bağımsız Bölümün bulunduğu proje ile ilgili olarak Satıcı tarafından 

yayınlanan her türlü afiş, broşür, 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, Satıcı tarafından ödenmek durumunda kalınan vergi, harç 

ve masrafları Kapak Sayfasında belirtilen gecikme faizi ile birlikte Satıcıya ödemeyi 
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kabul ve taahhüt eder. Satıcının kusuru olmaksızın Alıcının ihmalinden dolayı tapu 

işlerinin gecikmesi halinde gecikmeden dolayı meydana gelecek harç ve vergi artışları 

(Alıcı ve Satıcıya ait tüm artış farkları) Alıcı tarafından ödenir.  

18.7) Alıcı borcunu tamamen ödedikten sonra Alıcıdan tapu devir ve tescil işlemleri için 

vekalet alınmış ise vekaletname doğrultusunda ilgili tapu memuru huzurunda ferağ 

verilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yabancı statüsündeki gerçek ve 

tüzel kişilere yapılacak tapu devirlerinde, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer yasal 

yönetmelik ve sair mevzuatlar ile Bakanlar Kurulu Kararları, askeri yasak bölgeler ve benzeri 

idari kararlardan kaynaklanan sınırlamalar esas alınarak işlemler gerçekleştirilir. İlgili 

mevzuat ve idari kararlar kapsamında söz konusu sınırlamalar sebebiyle Alıcı adına tapu 

devrinin yapılamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti, Satıcı ve işlemi düzenleyen noterin 

herhangi bir sorumluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durumda Alıcı; Gayrimenkul 

Satış Vaadi Sözleşmesi’ndeki hak ve alacaklarını işbu sözleşmeye ve yasal mevzuata uygun 

üçüncü kişiye devir veya Satıcıya ödemiş olduğu satış bedelinin, sözleşmesel kesintiler 

yapıldıktan sonra, bakiyesinin anapara olarak iadesini talep hakkına sahiptir. Alıcı, Satıcıdan 

bunun dışında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 

18.8) Satış bedeli Türk Lirası üzerindendir. Alıcının, satış bedelinin tamamını ya da bir 

kısmını döviz olarak yatırması halinde, ödediği döviz cinsinden tutar, paranın yatırıldığı 

Bankanın güncel alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek sözleşme numarasına 

aktarılır. Sözleşmenin iptali ve/veya Alıcının cayması durumunda, sözleşme numarasında 

bulunan tutardan gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağ Türk Lirası () olarak 

iade edilecektir. İade işlemi döviz olarak yapılacak ise, sözleşme numarasında bulunan 

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

hangi Bankadaki hesabını kullanarak gerçekleştirecek ise o Bankanın iade tarihindeki 

güncel satış kuru üzerinden dövize çevrildikten sonra yapılacaktır. 

18.9) Alıcı Satıcıya bildirdiği telefon ve mail adresi gibi iletişim bilgilerinin Satıcının 

ileride yapacağı diğer projelerde kullanılmasına ve yapılacak olan bilgilendirmelere 

muvafakat ettiğini kabul eder. 

18.10) Alıcı site yönetimi kurulduktan sonra, kendisine ait iletişim bilgilerinin site 

yönetimine verilmesine muvafakat eder.    

18.11) İş bu sözleşmenin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tatbik 

edilecektir. 
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18.12) Alıcı, işbu sözleşme hükümlerinin karşılıklı olarak müzakere edildiğini, içeriğine 

dahil olarak ve özenle okuyarak   sözleşmeyi imzalamış olduğunu kabul etmiştir. 

18.13) İş bu sözleşmede belirtilen ödemelerin vadesinde yapılmaması ve/veya 

sözleşmede belirtilen Alıcıya ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi isteminin,  Alıcıya 

tebliğ edilmesi hallerinde, Satıcının Alıcıya noter marifetiyle yapacağı bildirimlere 

(ihtarname, ihbarname, vs.) ait giderler Alıcıya borç kaydedilecektir. Söz konusu tutar 

Alıcının Satıcıya yapacağı ilk ödemeden mahsup edilecek olup Alıcı bu hususu 

gayrikabili rücu kabul eder. 

18.14) İş bu satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerhi Alıcı ve Satıcının birlikte 

müracaatı ile mümkündür, tek taraflı olarak şerh talebinde bulunulamaz. 

18.15) Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek 

bütün anlaşmazlıkların hallinde Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili 

bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

19) Madde: Taahhütlerin Sınırları  

Taraflar karşılıklı tüm taahhütlerinin işbu sözleşmede belirtildiğini, bu sözleşme ve 

ekinde bulunanlar dışında birbirine karşı başkaca taahhütleri olmadığını kabul ve beyan 

ederler. 

20) Madde: Yürürlük  

İş bu sözleşme yürürlük maddesi dahil 20 (yirmi) maddeden ibaret olup sözleşmenin 

Kapak Sayfası ve mahal listesi (teslime hazır Bağımsız Bölümlerde mahal listesi 

bulunmamaktadır) sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu sözleşmeyi 

tamamen okuduğunu, Satıcı ile karşılıklı müzakere ettiğini, satışa konu Bağımsız Bölümü 

beğendiğini, sözleşme hükümlerinin münhasıran Alıcı ve Satıcı arasındaki düzenlemelere 

ilişkin olduğunu, sözleşmenin bütün hüküm ve şartlarına tamamen uyacağını açık bir 

şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

İşbu Sözleşme Kapak Sayfasında belirtilen peşin tutarın veya peşinat tutarının yine Kapak 

Sayfasında belirtilen tarihe kadar yatırılması ayrıca kredi kullanan Alıcılarda kredinin 

sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Satıcının hesaplarına 

aktarılması halinde imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup aksi halde herhangi bir 

ihbar/ihtar veya hüküm almaya gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale 

gelecektir.  
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Ekler: 

 

Ek-1: Taşınmazın Satış Bilgisi ve Ödeme Planı 

Ek-2: Daire Planı 

Ek-3: Mahal Listesi 

 

ALICI SATICI  

Ad - Soyadı OYAK İNŞAAT A.Ş. 

 

  
  

……/…../…. …../…../…… 

    

İmza İmza 
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