
BİZ EV SAHİBİ YAPIYORUZ

bir            iştirakidir.

ALTIN EV



A L I C I  B İ L G İ L E R İ

1) HİSSE ORANI

2) ADI SOYADI
 
3) TC KİMLİK NO
 
4) ADRES 
 
 
 
6) TELEFON
 

ÖDEME BİLGİLERİ

PEŞİNAT TARİHİ
 
PEŞİNAT TARİHİ
 
X11) TAKSİT DÖNEMİ

Biz devreden;
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ile……….................. tarihinde yapmış olduğumuz
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ sözleşmesi  ile satın almayı vaad ve
taahhüt ettiğimiz taşınmazlardan, Nef Hirfanlı Projesindeki Kırşehir ili Kaman ilçesi Benzer Köyü Beşikcil Mevkii’de
 ….....................pafta .........................ada ........................parselde bulunan ........................................m2 arsanın 1/...............'da/de payını
 ( .......... 'da/de ............ payı ) ...............….............………........... TL ( yazı ile ..................................................................................................................................... )TL.
bedelle yukarıda alıcı bilgileri yazılı ......................................................................................'a yukarıdaki ödeme şekli ile devretmeyi vaad
ve taahhüt ediyoruz. Sözleşme bedeli EVGARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Yapı Kredi BANKASI
Ulus ŞUBESİ IBAN: TR90 0006 7010 0000 0057 4108 38 no‟lu hesabına ödenecektir. Yukarıda bahsi geçen taşınmaz
hisse devrini Evgaranti bizzat kendisi yapabileceği gibi bugünkü tapu sahibinden de direkt devir alana  devir edebilir.
Ben devralan:
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ile Evgaranti
Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. arasında  …................................ tarihinde yapılmış olan GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ sözleşmesi
ile ,  Nef Hirfanlı Projesindeki Kırşehir ili Kaman ilçesi Benzer Köyü Beşikcil Mevkii’de 
….....................pafta .........................ada ........................parselde bulunan ........................................m2 arsanın 1/...............'da/de payını ( ..........
'da/de ............ payı ) ......….............………........... TL ( yazı ile .................................................................................................................................................. )TL.
bedelle,     733 042 9812 vergi kimlik numaralı EVGARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nden
devralmayı vaad ve taahhüt ediyorum. Ödemelerimi EVGARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Yapı
Kredi BANKASI Ulus ŞUBESİ IBAN: TR90 0006 7010 0000 0057 4108 38 no‟lu hesabına ekteki ödeme planı dahilinde
yapacağım.Yukarıda bahsi geçen taşınmaz hisse devrini Evgaranti bizzat kendisi yapabileceği gibi  bugünkü tapu
sahibinden de direkt tarafıma devir edebilir. İşbu Hisse Devri Sözleşmesi ve satış  alıcının yukarıda belirttiği e-posta
adresine Evgaranti'nin onay bildirimi ile geçerlilik kazanacaktır.
EK :1 Ek Protokol
EK: 2 Detaylı Ödeme Planı

H İ S S E  D E V R İ  S Ö Z L E Ş M E S İ

bir            iştirakidir.

7) SATIŞ FİYATI

8) ÖN ÖDEME TUTARI

9) PEŞİNAT TUTARI

10) ÖDEME ŞEKLİ

49 AY =

DEVİR ALAN

 

İmza

SATIŞ TEMSİLCİSİ

 

İmza

DEVİR EDEN

Evgaranti Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.

İmza

______ / ______ / ______

5) E POSTA

ÖN ÖDEME TARİHİ / /

/ /

/ /

Ödeme günleri Ek: 2 de belirtilmiştir.

1/....... ( ........... 'da/de ........... payı )

Seri No :



E K  P R O T O K O L

Taraflar arasında yapılan, ............../............../20..... tarihli  satış vaadi hisse devir  sözleşmesine ait ek

protokoldür.

 

 I- TANIMLAR:

 

GELİŞTİRİCİ : Satış Vaadi Sözleşmesine ve bu sözleşmeye  konu GAYRİMENKUL’lün bulunduğu mevkii

çevresindeki master planı yapıp teslim etmekle yükümlü olan Zincirlikuyu vergi dairesi 8440447962

vergi no’lu TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ isimli firma. 

 

SATICI ( devir eden ) : Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan sokak. Seba Bulvar Ofis No :21 D Blok Ofis No:72

Sarıyer/ İSTANBUL adresinde ve Maslak vergi dairesi 733 042  9812 vergi numaralı EVGARANTİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. bundan sonra ‘’EVGARANTİ ‘’ olarak anılacaktır.

 

ALICI: ..........…./......…....../20...... Tarihli gayrimenkul satış vaadi hisse devir sözleşmesi ile GAYRİMENKUL’den

hisse alan ..............................................................................................................................................................................................................

adresinde ikamet eden ……………...................................................……………..……………….TC kimlik numaralı

………….........................................………………………………’dır ve bundan sonra ‘’ALICI ‘’olarak geçecektir.

 

ALTINEV : Alıcı’nın GAYRİMENKUL’deki   hissesini belirten tanımdır. İş bu

GAYRİMENKUL’de ALTINEV  net ................................... (................................................. ) m2 arsaya tekabül etmektedir.

GAYRİMENKUL: Taraflar arasında .............…./ ..............…./20...... tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesinde

 bilgileri yer alan taşınmazı ifade eder.

 

II- ŞARTLAR

 

   1 - Alıcı ana sözleşmedeki devir şartları ve ekindeki ödeme tablosundaki gibi ödemek şartı ile 

GAYRİMENKUL ‘den 1/..........‘lık ( ……. da/de ……. ) hisse satın almıştır.

a)  Alıcı ,dilerse  sözleşme süresi  sonunda ve tüm ödemeleri bittiğinde ALTINEV  bedeli için ödediği

toplam bedeli EVGARANTİ sistemi içindeki GELİŞTİRİCİ’lerin EVGARANTİ sistemine dahil ettiği

GAYRİMENKUL’lerden herhangi birini almak için peşinat ödemesine sayabilir.Hisse hakkının geri

satışında tapu harç bedellerini hisse hakkını alan ile satan eşit öderler.

b)Alıcı a maddesindeki şartlar ile ALTINEV devri yapmak ister ise,  yeni bir ev seçmesi için 180 gün süre

verilir.

 

2- Alıcı’nın peşinatını ödemesi , ve ekte örneği olan  vekaleti noter onaylı olarak EVGARANTİ’ye

iletmesine müteakip en geç 14 iş günü içinde ilgili taşınmaz devri alıcı adına tapudan yapılacaktır.

bir            iştirakidir.

E K : 1



3-Alıcı satın aldığı gayrimenkulden dilediği gibi yararlanma hakkına sahip olmakla birlikte ; Geliştirici’nin

yapmış olduğu master plandaki dış cephe konseptine uymak zorunluluğu vardır.

 

4-Alıcı ödemelerini zamanında yapmakla mükelleftir. Zamanında yapılmayan ödemeler için aylık % 1,5 

(yüzde bir buçuk)gecikme farkı alınacaktır.

 

5-Alıcı, tapu devir işleminden önce  dönme hakkını kullanması ve herhangi bir nedenle sözleşmeyi

feshetmesi halinde; oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile komisyon,

katkı payı, katılım payı, pazarlama giderleri, işgal tazminatı ve benzeri sözleşme nedeniyle yapılan her

türlü masraf yanı sıra ödeme planında belirtilen toplam sözleşme bedelinin yüzde ikisi, oranında dönme

cezası ödeyecek olup bundan başkaca herhangi bir kesinti veya ücret ödemeyecektir. ( Yukarıda

belirtilen dönme hakkı tazminat tutarlarının alıcının talep tarihine bağlı olarak tüketici mevzuatlarındaki

güncel orana göre belirleneceğini taraflar kabul eder.)

Böyle bir durumun vuku bulması halinde fesih protokolünden/bildiriminden itibaren en geç 180 gün

içinde ALICI’nın parası faizsiz olarak aşağıda bildirdiği banka hesabına iade edilecektir. Ödeme iadesi

ALICI’nın EVGARANTİ banka hesabına yaptığı ödemeler üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.

 

6- EVGARANTİ ile GELİŞTİRİCİ arasındaki satış vaadi sözleşmesinde yer alan tüm hak ve yükümlülükler

işbu protokol çerçevesinde kalmak kaydı ile ALICI tarafında hak ve yükümlülüğüdür. ALICI söz konusu

sözleşme hakkında bilgilendirildiğini ve sözleşmenin bir suretini teslim aldığını beyan eder.

 

7- Alıcı bahse konu arsadaki hisse tapusunu iki şekilde devir alacaktır 

a)     Bir kısım peşin ve geri kalan tutar için 49 aya kadar vadeli ödeme .Bu ödeme planı seçildiğinde

Alıcı’ya ilgili taşınmaz tapu devri yapılacak olup kalan borcu kadar tapu üstünde devir eden yada tapu

sahibi lehine dilediği dereceden ipotek konulacaktır.Konulan ipotek yasal faizi ile beraber yer alacak

olup ALICININ ekte yer alan ödemelerini zamanında yapması ile yasal faiz uygulanmayacaktır. Bu

ipoteğin konulması ve tapu devri için Alıcı’dan ekte örneği yer alan vekaletin noter onaylı bir aslı

alınacaktır.Alıcı’nın peşinatını ödemesi ve vekalet ile sözleşmeleri imzalamasından sonra alıcı payına

düşen tapu harcını yatırmasına müteakiben en geç 15 gün içinde ilgili taşınmaz hisse devri alıcı adına

tapu dairesinde yapılacaktır. 

b)    Alıcı taşınmaz bedinin tamamını peşin ödediğinde ipotek konulmayacak olup , diler ise vekalet

alınarak adına tescil yapılacak diler ise kendisine bildirilen gün ve saatte bildirilen tapu dairesinde hazır

olacak ve tapu devir işlemi yapılacaktır.Tapu harcının alıcı payına düşen kısmını alıcı öder.

 

8-ALICI

aylık taksitlerinde temerrüde düşerse birikmiş borcu geçerli banka faizi ile beraber ödeyecektir. Alıcı  12

aylık dönemde en fazla 3 kere temerrüde düşebilir.12 aylık dönem içinde zamanında yapılmayan her

ödeme 1 temerrüd sayılır.

bir            iştirakidir.



9-Karşılıklı imzalanan işbu protokol , asıl sözleşme ve eklerinde yer alan her husus Alıcı’ların düşük

bütçeler ile GAYRİMENKUL yatırımı yapabilmelerine olanak sağlamak üzere düzenlenmiştir. Alıcı

taahhütlerini zamanında yerine getireceğini, sözleşmeye aykırı davranmayacağını  ve işin

yapılabilmesine engel teşkil etmeyeceğini, aksi halde hem EVGARANTİ’nin hem de diğer ALTINEV

sahiplerinin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan, kâr kaybı ve benzeri maddi kayıpları tazmin

edeceğini kabul ve taahhüt eder.

10-Alıcı ……………………………….....................………@............................................................... elektronik posta adresini tebligat ve

bildirimler için beyan etmiş olup, bu elektronik Posta adresine yapılan bildirimleri resmi bildirim ve

tebligat olarak kabul etmiştir.

11-İhtilaf halinde İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

İş bu protokol 11 madde ve 3 sayfadan ibaret olup taraflarca okunup imza edilerek yürürlüğe girmiştir   

                                                                                                              

                                                                                                                                     ……................../….................…/20..........

SATICI

EVGARANTİ 

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş

ALICI

Ad- Soyad

İmza

bir            iştirakidir.

SATIŞ TEMSİLCİSİ

Ad- Soyad

İmza



bir            iştirakidir.


