SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
İş bu sözleşme bir tarafta YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ile diğer tarafta ..... arasında
imzalanmıştır.
1.1 İdarenin adresi; İnönü Mah.kayışdağı Cad.26 Ağustos Yerleşkesi Ataşehir İstanbul
olup,
Tel No
: ……………………..
Faks No
: …………………….
Elektronik Posta Adresi (Varsa)....................... ’dir.
(Aşağıda YEDİTEPE olarak anılacaktır.)
1.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi ........................ olup,
Tel No
: ……………..…
Faks No
: ………………..
Elektronik Posta Adresi (Varsa)........................ dır.
(Aşağıda YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.)
Tarafların birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirimler yukarıda yazılı adreslerine
yapılacaktır. Adres değişikliklerini, taraflar birbirlerine en geç 3 (üç) iş günü içinde noterden veya
iadeli taahhütlü mektup ile bildireceklerdir. Yeni adres bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan
tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir.

MADDE 2- SATIŞIN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ
3.1. Yer, Konum, Arazi ve Çevrenin Gelişim Özellikleri
Taşınmazlar; “İmrendere Mahallesi, Ağva Yolu 3. Km, Şile/İstanbul” adresinde yer almaktadır.
Taşınmazların hemen hemen tümünün üzerinde Doğa Tatil Köyü kuruludur. Doğa Tatil Köyü,
Şile kent merkezinin ve Şile Halk Plajı’nın kuş uçuşu yaklaşık 2,8 km güneydoğusunda yer
almaktadır.
Doğa Tatil Köyü’nün üzerinde kurulu olduğu taşınmazlar, İstanbul – Şile Karayolu’nun güney
bitişiğinden başlayarak, yan yana ya da bitişik biçimde güneye doğru yayılmaktadırlar. Ulaşım
toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Yakın çevrede; Şile Kırevleri Sitesi,
Karaca Çiftlik Evleri, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu, Asmekan Sitesi, Doğa Dostları Sitesi,
Necda Morlıgil ilköğretim Okulu, az sayıda 2 – 3 katlı konut yapıları ve boş araziler bulunmaktadır.
Çavuş – 80 Ada – 4 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın doğu bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak geneli
eğimsiz ve engebesiz, güney doğu bölümü doğudan batıya doğru eğimli ve engebeli bir
yapıdadır. Kuzey bitişiğinde 532 ada 1 parsel, güney bitişiğinde 434 ada 1 parsel, doğusunda
orman alanı bulunan parsel, batıdan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Parsel üzerinde,
herhangi bir yapı bulunmamakta olup az sayıda ağaç vardır. Güney doğu bölümü makiliktir.
Koordinatlar; “41.1519, 29.6273” biçimindedir.
Çavuş – 81 Ada – 17 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzey bölümünde yer alan taşınmazın parseli

geometrik olarak dörtgenimsi yamuk biçimli olup topografik olarak eğimsiz ve engebesiz bir
yapıdadır. Kuzeydoğusunda 81 ada 24 parsel, güneydoğusunda 530 ada 1 parsel yer almaktadır.
Herhangi bir yola cepheli değildir. Parsel üzerinde; ağaçlar, teknik servis binası, kısmen güvenlik
binası ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1553, 29.6271” biçimindedir.
Çavuş – 81 Ada – 18 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzey bölümünde yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak üçgenimsi yamuk biçimli olup topografik olarak güneyden kuzeye doğru eğimli
ve engebeli bir yapıdadır. Parsel, Doğa Tatil Köyü sınırları dışında yer almakta olup bir bölümü
İstanbul - Şile Karayolu içinde, geri kalan bölümü de İstanbul - Şile Karayolu’nun bitişiğinde yer
almaktadır. Parsel üzerinde, herhangi bir yapı bulunmamakta olup güney bölümü makiliktir.
Koordinatlar; “41.1557, 29.6266” biçimindedir.
Çavuş – 81 Ada – 19 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzey bölümünde yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak üçgen biçimli olup topografik olarak güneyden kuzeye eğimli ve engebeli bir
yapıdadır. Parselin, büyük bölümü Doğa Tatil Köyü sınırları dışında ve İstanbul - Şile
Karayolu’nun bitişiğinde, bir bölümü de Doğa Tatil Köyü sınır duvarı alanında kalmaktadır.
Herhangi bir yola cepheli değildir. Büyük bölümü makilik olan parselin üzerinden Doğa Tatil Köyü
sınır duvarı da geçmektedir. Koordinatlar; “41.1554, 29.6262” biçimindedir.
Çavuş – 81 Ada – 24 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzey bölümünde yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak üçgenimsi yamuk biçimli olup topografik hafif eğimli ve engebeli bir yapıdadır.
Güneybatı bitişiğinde 81 ada 17 parsel, güneydoğu bitişiğinde 530 ada 1 parsel bulunmakta olup
İstanbul – Şile Karayolu’ndan Doğa Tatil Köyü’ne girişte yer almaktadır. Parselin bir bölümü Doğa
Tatil Köyü sınır duvarının dışında yer almaktadır. Bir bölümü üzerinden Doğa Tatil Köyü sınır
duvarı geçmekte olan parselin üzerinde ağaçlar, güvenlik binası ve açık otopark alanı
bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1556, 29.6274” biçimindedir.
Çavuş – 529 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzeydoğusunda yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimsiz ve engebesiz yapıdadır.
Parsel, Doğa Tatil Köyü girişinin solunda yer almaktadır. Batısından Doğa Tatil Köyü İçyolu’na
cephelidir. Üzerinde; peyzajlı alanlar, şaraphane + eğlence alanları, açık yüzme havuzu ve açık
otopark alanları bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1549, 29.6282” biçimindedir.
Çavuş – 530 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-kuzey bölümünde yer alan taşınmazın
parseli geometrik çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimsiz ve engebesiz yapıdadır.
Parsel, Doğa Tatil Köyü girişinin sağında yer almaktadır. Kuzeybatısındaki 81 ada 17 ve 24
parsellere bitişik olan parsel doğusundan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; zemin
katında resepsiyon ve bekleme alanları, normal katında ise otel odaları bulunan bina bölümleri
yer almaktadır. Koordinatlar; “41.1550, 29.6275” biçimindedir.

İmrendere – 0 Ada – 838 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta bölümünde yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak yer yer oldukça eğimli ve
engebeli bir yapıdadır. Kuzeyde 550 ada 1 parsele, kuzeybatıda 547 ada 1 parsele, güneybatıda
548 ada 1 parsele, güneydoğuda 537 ada 1 parsele, doğuda 538 ada 1 parsel, 539 ada 1 parsel
ve 533 ada 1 parsele bitişiktir. Kuzeyinden Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephesi bulunmaktadır.
Büyük bölümü seyrek makilik olan parselin üzerinde 2 tenis kortu, 1 basket ve 1 halı futbol sahası
bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1519, 29.6258” biçimindedir.
İmrendere – 531 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-kuzeydoğu bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk ay biçimli olup topografik olarak eğimsiz
ve engebesiz bir yapıdadır. Doğa Tatil Köyü’nün girişine yakın bölümünde yer alan parsel,
batısından Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; sosyal tesis binası bulunmaktadır.
Koordinatlar; “41.1539, 29.6286” biçimindedir.
İmrendere – 532 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-kuzeydoğuya yakın bölümünde yer
alan taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk ay biçimli olup topografik olarak
eğimsiz ve engebesiz bir yapıdadır. Güneyindeki 80 ada 4 parsele bitişik olup batısından Doğa
Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; otel olarak kullanılan 2 katlı 15 blok yapı bulunmaktadır.

Koordinatlar; “41.1528, 29.6277” biçimindedir.
İmrendere – 533 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-kuzeydoğuya yakın bölümünde yer
alan taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimsiz
ve engebesiz bir yapıdadır. Parsel, batısındaki 0 ada 838 parsele bitişik olup güneydoğusundan
Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; otel olarak kullanılan 2 katlı 9 blok yapı
bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1529, 29.6269” biçimindedir.
İmrendere – 534 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın doğu bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak bir bölümü
eğimsiz ve engebesiz, güney doğu bölümü güneydoğudan kuzeybatıya doğru eğimli ve engebeli
bir yapıdadır. Kuzeydoğu bitişiğinde 80 ada ada 4 parsel, doğusunda orman alanı bulunan
parsel, batıdan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Parsel üzerinde, herhangi bir yapı
bulunmamakta olup az sayıda ağaç vardır. Güney doğu bölümü makiliktir. Koordinatlar;
“41.1510, 29.6272” biçimindedir.
İmrendere – 535 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün güneydoğusunda yer alan taşınmazın
parseli geometrik olarak çok köşeli “yamuk L” biçimli olup topografik olarak eğimli ve engebeli bir
yapıdadır. Kuzeyden güneye doğru uzanan ve doğu ve güney bölümlerinde orman alanı bulunan
parsel, batıdan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin üzerinde 2 adet
basit depo yapısı bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1485, 29.6275” biçimindedir.
İmrendere – 536 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün güneybatısında yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak çok köşeli “yamuk L” biçimli olup topografik olarak eğimli ve engebeli bir
yapıdadır. Kuzeyden güneye doğru uzanan ve batı ve güney bölümlerinde orman alanı bulunan
parsel, kuzeydoğudan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin üzerinde
herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1482, 29.6255” biçimindedir.
İmrendere – 537 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün güneybatısına yakın bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimli ve
engebeli bir yapıdadır. Kuzeyden güneye doğru uzanan parsel, güneybatıdan Doğa Tatil Köyü
İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Koordinatlar; “41.1490, 29.6260” biçimindedir.
İmrendere – 538 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın güney bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimli ve
engebeli bir yapıdadır. Kuzeyden güneye doğru uzanan parselin, doğusundaki 0 ada 838 parsele
bitişik bölümleri bulunmaktadır. Herhangi bir yola cepheli değildir. Önemli bölümü makilik olan
parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1507, 29.6261”
biçimindedir.
İmrendere – 539 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın güney bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak bir bölümü
eğimsiz ve engebesiz, güney bölümü güneydoğudan kuzeybatıya doğru eğimli ve engebeli bir
yapıdadır. Kuzeybatısından 0 ada ada 838 parsele bitişik olan parsel, doğudan Doğa Tatil Köyü
İçyolu’na cephelidir. Güney bölümleri makilik olan parselin kuzey bölümünde 2 katlı kapalı spor
salonu bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1521, 29.6287” biçimindedir.
İmrendere – 540 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün güneydoğusuna yakın bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimli ve
engebeli bir yapıdadır. Kuzeyden güneye doğru uzanan parsel, doğu ve güneyden Doğa Tatil
Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin üzerinde herhangi bir yapı
bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1488, 29.6268” biçimindedir.
İmrendere – 541 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-güneybatısında yer alan taşınmazın
parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimli ve engebeli bir
yapıdadır. Doğu ve kuzeyinden Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin
güneydoğu bölümünde ekonomik değeri bulunmayan 1 katlı basit depo yapısı bulunmaktadır.
Koordinatlar; “41.1504, 29.6233” biçimindedir.
İmrendere – 542 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzeybatısında yer alan taşınmazın parseli

geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak güneydoğudan kuzeybatıya
doğru eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Kuzeybatısında İstanbul – Şile Karayolu yer almaktadır.
Ortasından Doğa Tatil Köyü İçyolu geçmektedir. Geneli makilik olan parselin üzerinde herhangi
bir yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1532, 29.6226” biçimindedir.
İmrendere – 543 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-kuzeyinde yer alan taşınmazın parseli
geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik güneydoğudan kuzeybatıya doğru
eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Kuzeybatısında İstanbul – Şile Karayolu yer almakta olup
herhangi bir yola cepheli değildir. Kuzeybatısında Doğa Tatil Köyü sınır duvarı yer alan parselin
geneli makilik olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1547,
29.6249” biçimindedir.
İmrendere – 544 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzeybatısına yakın bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak
güneydoğudan kuzeybatıya doğru eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Güneybatısından Doğa Tatil
Köyü İçyolu’na cephesi bulunmaktadır. Geneli makilik olan parselin üzerinde herhangi bir yapı
bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1533, 29.6234” biçimindedir.
İmrendere – 545 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzeybatısına yakın bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli “yamuk yay” biçimli olup topografik olarak
güneydoğudan kuzeybatıya doğru eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Güneydoğusundan Doğa
Tatil Köyü İçyolu’na cephesi bulunmaktadır. Yer yer makilik olan parselin üzerinde herhangi bir
yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1535, 29.6242” biçimindedir.
İmrendere – 546 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın kuzeybatı bölümünde yer
alan taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak batıdan
doğuya doğru eğimli bir yapıdadır. Parsel, güneybatısındaki 546 ada 2 parsele bitişik olup
kuzeybatı ve güneydoğusundan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; otel olarak
kullanılan 2 katlı 25 blok yapı bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1534, 29.6250” biçimindedir.
İmrendere – 546 Ada – 2 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın batı bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak beş köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak batıdan
doğuya doğru eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Parsel, kuzeydoğusundaki 546 ada 1 parsel ve
güneyindeki 546 ada 3 parsele bitişik olup batısından Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Güney
bölümü makilik olan parselin kuzeyinde güneş panelleri ve rüzgar türbini direği bulunmaktadır.
Koordinatlar; “41.1534, 29.6250” biçimindedir.
İmrendere – 546 Ada – 3 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın güneybatı bölümünde yer
alan taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak batıdan
doğuya doğru eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Parsel, kuzeyindeki 546 ada 2 parsele bitişik olup
batısından ve güneybatısından Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin
üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1508, 29.6243” biçimindedir.
İmrendere – 547 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak batıdan
doğuya doğru eğimli bir yapıdadır. Parsel, güneydoğusundaki 0 ada 838 parsele bitişik olup
kuzeydoğu ve güneybatısından Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; otel olarak
kullanılan 2 katlı 25 blok yapı bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1533, 29.6256” biçimindedir.
İmrendere – 548 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-güneybatısına yakın bölümünde yer
alan taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimli
ve engebeli bir yapıdadır. Parsel, doğusundaki 0 ada 838 parsele bitişik olup güneybatısından
Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin üzerinde herhangi bir yapı
bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1506, 29.6248” biçimindedir.
İmrendere – 549 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün orta-güneybatısına yakın bölümünde yer
alan taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak eğimli
ve engebeli bir yapıdadır. Doğa Tatil Köyü’nün güneydoğu bölümüne yakın yerde bulunan parsel,
doğu, batı ve güneybatısından Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Geneli makilik olan parselin
üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1511, 29.6236” biçimindedir.

İmrendere – 550 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün ortaya yakın kuzey bölümünde yer alan
taşınmazın parseli geometrik olarak çok köşeli yamuk biçimli olup topografik olarak güneybatıdan
kuzeydoğuya oldukça eğimli ve engebeli yapıdadır. Parsel, Doğa Tatil Köyü girişi yakınında yer
almaktadır. Güneybatı ve güneydoğusundan Doğa Tatil Köyü İçyolu’na cephelidir. Üzerinde; anfi
tiyatro, şelale havuz ile idari ofisler ve çamaşırhane olarak kullanılan 2 katlı bina bölümleri
bulunmaktadır. Koordinatlar; “41.1546, 29.6267” biçimindedir.
İmrendere – 551 Ada – 1 Parsel: Doğa Tatil Köyü’nün kuzeybatı bölümünde yer alan taşınmazın
parseli geometrik olarak dikdörtgen biçimli olup topografik güneydoğudan kuzeybatıya doğru
eğimli ve engebeli bir yapıdadır. Kuzeybatısında İstanbul – Şile Karayolu yer almakta olup
herhangi bir yola cepheli değildir. Ortasından Doğa Tatil Köyü sınır duvarı geçen parselin bir
bölümü Doğa Tatil Köyü sınır duvarı dışındadır. Geneli makilik olup üzerinde herhangi bir yapı
bulunmamaktadır. Koordinatlar; “41.1541, 29.6234” biçimindedir.
Taşınmazların tapu kütüklerinde kısıtlayıcı bir kayıt bulunmamaktadır.
3.2. İmar Durumu Bilgileri ve Yasal Belgeler
Satış konusu taşınmazların parsellerinin güncel imar durumları; 03.02.2003 onay tarihli, 1/1.000
ölçekli İmrendere Doğa Club Uygulama Revizyon İmar Planı kapsamında, aşağıdaki gibidir:
Çavuş – 80/4, 81/17 ve 81/24 Parseller: Turizm Tesis Alanı, 2 Kat, KAKS: 0,50. Henüz imar
uygulaması görmediklerinden tarla niteliklidirler.
Çavuş – 81/18 ve 81/19 Parseller: Yol alanında kalmaktadırlar ve yapılaşma hakları yoktur.
İmrendere – 0/838 Parsel: Park alanında kalmaktadır ve yapılaşma hakkı yoktur.
Öteki Parseller: Turizm Tesis Alanı, 2 Kat, KAKS: 0,50.
Taşınmazların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri bulunmaktadır.
Çavuş – 81 Ada – 24 Parsel
Taşınmaz üzerinde teknik servis yapısı ve güvenlik binası bulunmakta olup herhangi bir mimari
proje ve yapı ruhsatına rastlanılmamıştır.
Çavuş – 529 Ada – 1 Parsel
- 23.03.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.03.2003 gün ve 2475 sayılı yapı ruhsatı.
Yapı Ruhsatı; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 6 ünite ticari bina,
yüzme havuzu ve ortak alanlar için toplam 2.482 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
Çavuş – 530 Ada – 1 Parsel
- 23.03.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.03.2003 gün ve 2476 sayılı yapı ruhsatı.
Yapı Ruhsatı; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 1 ünite ticari bina ve
ortak alanlar için toplam 672 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
İmrendere – 531 Ada – 1 Parsel
- 23.03.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.03.2003 gün ve 2478 sayılı yapı ruhsatı.
Yapı Ruhsatı; 3-A yapı sınıfında, 1 katlı (yol üstü 1), betonarme karkas, 1 ünite sosyal tesis
binası ve ortak alanlar için toplam 1.750 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
İmrendere – 532 Ada – 1 Parsel
- 23.06.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.06.2003 gün ve 2462 sayılı yapı ruhsatı.
- 03.11.2003 gün ve 1387 sayılı yapı kullanma izin belgesi.

Yapı kullanma izin belgesi; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 24 ünite
otel odası ve ortak alanlar için toplam 1.632 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
İmrendere – 533 Ada – 1 Parsel
- 23.06.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.06.2003 gün ve 2464 sayılı yapı ruhsatı.
Yapı ruhsatı; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 8 ünite otel odası ve
ortak alanlar için toplam 544 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir
İmrendere – 535 Ada – 1 Parsel
Taşınmaz üzerinde basit depo yapısı bulunmakta olup herhangi bir mimari proje ve yapı
ruhsatına rastlanılmamıştır.
İmrendere – 539 Ada – 1 Parsel
- 01.07.2003 gün ve 2480 sayılı yapı ruhsatı.
- 03.11.2003 gün ve 1389 sayılı yapı kullanma izin belgesi.
Yapı kullanma izin belgesi; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 1 ünite
anaokulu/kreş binası ve ortak alanlar için toplam 420 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
İmrendere – 546 Ada – 1 Parsel
- 23.06.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.06.2003 gün ve 2003/45 sayılı tadilat yapı ruhsatı.
- Gün ve sayılı bulunmayan yapı kullanma izin belgesi.
Yapı kullanma izin belgesi; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 12 ünite
otel odası ve ortak alanlar için toplam 816 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
İmrendere – 546 Ada – 2 Parsel
Taşınmaz üzerinde güneş panelleri bulunmakta olup herhangi bir mimari proje ve yapı
ruhsatına rastlanılmamıştır.
İmrendere – 547 Ada – 1 Parsel
- 23.06.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.06.2003 gün ve 2472 sayılı tadilat yapı ruhsatı.
- Gün ve sayılı bulunmayan yapı kullanma izin belgesi.
Yapı kullanma izin belgesi; 3-A yapı sınıfında, 2 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 16 ünite
otel odası ve ortak alanlar için toplam 1.088 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
İmrendere – 550 Ada – 1 Parsel
- 23.06.2003 onay günlü mimari proje.
- 23.06.2003 gün ve 2473 sayılı yapı ruhsatı.
Yapı ruhsatı; 3-A yapı sınıfında, 3 katlı (yol üstü 2), betonarme karkas, 24 ünite otel odası ve
ortak alanlar için toplam 2.479 m2 yapı inşaat alanı üzerinden verilmiştir.
Şile Belediyesi’nde yapılan dosya incelemelerinde; taşınmazlar için düzenlenmiş yapı tatil
tutanağı, encümen kararı vb. olumsuz bir belgeye rastlanılmamıştır.
4.3. Yapılaşma Bilgileri
Satılan taşınmazlar toplam 31 adet parselden ibaret olup büyük çoğunluğu üzerinde Doğa Tatil
Köyü kuruludur. Parsellerden bazılarının üzerinde yapılar ve peyzaj düzenlemeleri
bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayan parsellerden bazılarında peyzaj düzenlemeleri
yapılmış, bazıları ise doğal bitki örtüsü ile bırakılmıştır.
Yapılandırılmış ve/veya peyzaj düzenlemesi yapılmış parseller ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:

Çavuş – 81 Ada – 17 Parsel: 1.760 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas olarak,
ayrık düzende yapılmış teknik servis binası ve güvenlik binasından oluşmaktadır. Parselin yapı

bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 1.500 m2’lik alan asfaltlanmış olup açık otopark alanı olarak
düzenlenmiştir.
Yerinde yapılan incelemede; 150 m2 yapı inşaat alanlı güvenlik binası ile yaklaşık 215 m2 alanlı
teknik servis binası bulunmaktadır. Binaların dış cepheleri taş kaplı, giriş kapıları demir
doğramadandır.
Çavuş – 81 Ada – 24 Parsel: 1.519 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas olarak,
ayrık düzende yapılmış teknik servis binası ve güvenlik binasından oluşmaktadır. Parselin yapı
bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 1.500 m2’lik alan asfaltlanmış olup açık otopark alanı olarak
düzenlenmiştir.
Yerinde yapılan incelemede, 150 m2 yapı inşaat alanlı güvenlik binası ile yaklaşık 215 m2 alanlı
teknik servis binası bulunmaktadır. Binaların dış cepheleri taş kaplı, giriş kapıları demir
doğramadandır.
Çavuş – 529 Ada – 1 Parsel:7.332 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas olarak,
ayrık düzende yapılmış şaraphane + eğlence binası, açık yüzme havuzu ve açık otopark
alanından oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 4.850 m2’lik alanda
peyzaj yapılmıştır.
Onaylı mimari projesine, yapı ruhsatına ve yerinde yapılan incelemeye göre; 2 katlı olarak
yapılmış 1.550 m2 yapı inşaat alanlı şaraphane + eğlence binası ile yaklaşık 932 m2 alanlı açık
yüzme havuzu bulunmaktadır. Şaraphane + eğlence binasının dış cephesi taş kaplı, giriş kapısı
demir doğramadandır.
Çavuş – 530 Ada – 1 Parsel: 4.263 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas olarak,
ayrık düzende yapılmış resepsiyon + otel odalarında oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan
bölümlerinde yaklaşık 3.500 2’lik alanda peyzaj yapılmıştır.
Onaylı mimari projesine, yapı ruhsatına ve yerinde yapılan incelemeye göre; 2 katlı olarak
yapılmış 672 m2 yapı inşaat alanlı resepsiyon + otel odaları bulunmaktadır. Otel odalarının mescit
ve depolama amaçlı kullanılmakta olduğu görülmüştür. Binanın dış cephesi taş kaplı, giriş kapısı
demir doğramadandır.
İmrendere – 0 Ada – 838 Parsel: 33.818,55 m2 yüzölçümlü arazi ve üzerindeki 150’şer m2 alanlı
2 adet tenis kortu, 150 m2 alanlı 1 basket ve 150 m2 alanlı 1 halı futbol sahasından oluşmaktadır.
İmrendere – 531 Ada – 1 Parsel: 4.088 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış sosyal tesis binasından oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan
bölümlerinde yaklaşık 2.350 m2’lik alanda peyzaj yapılmıştır
Onaylı mimari projesine, yapı ruhsatına ve yerinde yapılan incelemeye göre; 1 katlı olarak
yapılmış 1.750 m2 yapı inşaat alanlı sosyal tesis binası bulunmaktadır. Sosyal tesis binası,
projesine göre toplantı salonları, yemek salonları, mutfak, sığınak ve yemekhane bölümlerinden
oluşmaktadır. Binanın dış cephesi alüminyum doğrama, giriş kapısı ve pencereleri yine
alüminyum doğramadandır. Çatısı galvaniz olup yer döşemeleri seramiktir.Tavan ve duvarları ise
alçı üzeri boyalıdır.
İmrendere – 532 Ada – 1 Parsel: 5.417 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış ve otel odası olarak kullanılan 2 katlı 15 blok yapıdan
oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 3.400 m2’lik alanda peyzaj
yapılmıştır.
Değerleme konusu taşınmazlardan üzerinde otel olarak kullanılan yapıların bulunduğu 532/1,
533/1, 547/1 ve 546/1 parsellerde toplam 5 tip proje uygulanmıştır. Parseller içerisinde yer alan
blokların tipleri vaziyet planına işlenmiştir. Tip projelerin mimari ve alan olarak farklılıkları
bulunmamakta olup blok sayısına göre tip adlandırılması yapılmıştır.
Bu çerçevede, 532 ada 1 parsel içerisinde 3 adet D tipi ve 1 adet C tipi binalar bulunmaktadır. D
tipi binalar 4 bitişik bloktan, C tipi binalar ise 3 bitişik bloktan oluşmaktadır. Blokların her biri
birbirinden bağımsız alt ve üst olarak 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katlar; yaşama alanı, açık
mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden oluşmakta olup yaklaşık 65’şer m2 alanlıdır. 1. katlar
ise; yaşama alanı, açık mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden oluşmakta olup yaklaşık 80’er
m2 alanlıdır. İç zeminler seramik olup tavan ve duvarlar boyalıdır. Banyo alanlarında zemin ve
duvarlar seramiktir. Mutfakta dolaplar ve granit tezgah bulunmaktadır.
Blokların dış cepheleri boyalı, dış kapıları çeliktir.

İmrendere – 533 Ada – 1 Parsel: 5.422 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış ve otel odası olarak kullanılan 2 katlı 9 blok yapıdan oluşmaktadır.
Parselin yapı bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 3.500 m2’lik alanda peyzaj yapılmıştır.
Değerleme konusu taşınmazlardan üzerinde otel olarak kullanılan yapıların bulunduğu 532/1,
533/1, 547/1 ve 546/1 parsellerde toplam 5 tip proje uygulanmıştır. Parseller içerisinde yer alan
blokların tipleri vaziyet planına işlenmiştir. Tip projelerin mimari ve alan olarak farklılıkları
bulunmamakta olup blok sayısına göre tip adlandırılması yapılmıştır.
Bu çerçevede, 533 ada 1 parsel içerisinde 1 adet D tipi ve 1 adet E tipi binalar bulunmaktadır. D
tipi binalar 4 bitişik bloktan, E tipi binalar ise 5 bitişik bloktan oluşmaktadır. Blokların her biri
birbirinden bağımsız alt ve üst olarak 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katlar; yaşama alanı, açık
mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden oluşmakta olup yaklaşık 65’şer m2 alanlıdır. 1. katlar
ise; yaşama alanı, açık mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden oluşmakta olup yaklaşık 80’er
m2 alanlıdır. İç zeminler seramik olup tavan ve duvarlar boyalıdır. Banyo alanlarında zemin ve
duvarlar seramiktir. Mutfakta dolaplar ve granit tezgah bulunmaktadır.
Blokların dış cepheleri boyalı, dış kapıları çeliktir.
İmrendere – 535 Ada – 1 Parsel: 16.688 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış, yaklaşık 200 m2 alanlı, 1 katlı basit depo yapısından
oluşmaktadır. Depo yapısının ruhsatı bulunmamaktadır. Yapı oldukça yıpranmıştır.
İmrendere – 539 Ada – 1 Parsel: 8.334 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış kapalı spor salonundan oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan
bölümlerinde yaklaşık 400 m2’lik alanda peyzaj yapılmıştır.
Yapı ruhsatına ve yerinde yapılan incelemeye göre; kapalı spor salonu 2 katlı ve yaklaşık 420
m2 yapı inşaat alanlıdır. Mimari projesine ulaşılamamış olup yerinde spor bölümleri, duş,
soyunma bölümleri ve odalardan oluşmaktadır. Dış cephesi alüminyum doğrama, giriş kapısı ve
pencereleri yine alüminyum doğramadandır. Çatısı galvaniz olup yer döşemeleri seramiktir.
Tavan ve duvarları ise alçı üzeri boyalıdır.
İmrendere – 546 Ada – 1 Parsel: 11.465 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış ve otel odası olarak kullanılan 2 katlı 25 blok yapıdan
oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 9.700 m2’lik alanda peyzaj
yapılmıştır.
Değerleme konusu taşınmazlardan üzerinde otel olarak kullanılan yapıların bulunduğu 532/1,
533/1, 547/1 ve 546/1 parsellerde toplam 5 tip proje uygulanmıştır. Parseller içerisinde yer alan
blokların tipleri vaziyet planına işlenmiştir. Tip projelerin mimari ve alan olarak farklılıkları
bulunmamakta olup blok sayısına göre tip adlandırılması yapılmıştır.
Bu çerçevede, 546 ada 1 parsel içerisinde 4 adet A tipi, 3 adet B tipi ve 2 adet D tipi binalar
bulunmaktadır. D tipi binalar 4 bitişik bloktan, A ve B tipi binalar ise 2 bitişik bloktan oluşmaktadır.
Blokların her biri birbirinden bağımsız alt ve üst olarak 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katlar;
yaşama alanı, açık mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden oluşmakta olup yaklaşık 65’şer m2
alanlıdır. 1. katlar ise; yaşama alanı, açık mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden oluşmakta
olup yaklaşık 80’er m2 alanlıdır. İç zeminler seramik olup tavan ve duvarlar boyalıdır. Banyo
alanlarında zemin ve duvarlar seramiktir. Mutfakta dolaplar ve granit tezgah bulunmaktadır.
Blokların dış cepheleri boyalı, dış kapıları çeliktir.
İmrendere – 546 Ada – 2 Parsel: 5.419 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki yaklaşık 250 m2 alana
yayılmış güneş panellerinden oluşmaktadır
İmrendere – 547 Ada – 1 Parsel: 9.589 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki betonarme karkas
olarak, ayrık düzende yapılmış ve otel odası olarak kullanılan 2 katlı 25 blok yapıdan
oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 8.500 m2’lik alanda peyzaj
yapılmıştır.
Değerleme konusu taşınmazlardan üzerinde otel olarak kullanılan yapıların bulunduğu 532/1,
533/1, 547/1 ve 546/1 parsellerde toplam 5 tip proje uygulanmıştır. Parseller içerisinde yer alan
blokların tipleri vaziyet planına işlenmiştir. Tip projelerin mimari ve alan olarak farklılıkları
bulunmamakta olup blok sayısına göre tip adlandırılması yapılmıştır.
Bu çerçevede, 547 ada 1 parsel içerisinde 4 adet B tipi, 3 adet C tipi ve 2 adet D tipi binalar
bulunmaktadır. B tipi binalar 2 bitişik bloktan, C tipi binalar 3 bitişik bloktan, D tipi binalar ise 4
bitişik bloktan oluşmaktadır. Blokların her biri birbirinden bağımsız alt ve üst olarak 2 kattan
oluşmaktadır. Zemin katlar; yaşama alanı, açık mutfak alanı, banyo ve 2 adet bölümden

oluşmakta olup yaklaşık 65’şer m2 alanlıdır. 1. katlar ise; yaşama alanı, açık mutfak alanı, banyo
ve 2 adet bölümden oluşmakta olup yaklaşık 80’er m2 alanlıdır. İç zeminler seramik olup tavan
ve duvarlar boyalıdır. Banyo alanlarında zemin ve duvarlar seramiktir. Mutfakta dolaplar ve granit
tezgah bulunmaktadır. Blokların dış cepheleri boyalı, dış kapıları çeliktir.
İmrendere – 550 Ada – 1 Parsel: 9.881 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki anfi tiyatro, şelale
havuzu ile betonarme karkas olarak, ayrık düzende yapılmış otel odaları bölümlerinden
oluşmaktadır. Parselin yapı bulunmayan bölümlerinde yaklaşık 6.500 m2’lik alanda peyzaj
yapılmıştır
Onaylı mimari projesine, yapı ruhsatına ve yerinde yapılan incelemeye göre; 2 katlı olarak
yapılmış, yaklaşık 2.492 m2 yapı inşaat alanlı otel odaları bölümü bulunmaktadır. Otel odalarının
çamaşırhane ve depo olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Otel odaları bölümünün dış
cephesi taş kaplı, giriş kapları ve pencereleri ahşap doğramadandır.
Yaklaşık 1.000 m2 alanlı anfi tiyatro ve yaklaşık 1.000 m2 alanlı şelale havuzu bulunmaktadır.
MADDE 4- SATIŞ BEDELİ
İhale konusu taşınmazların satış bedeli …………………………………...USD ’ (Amerikan Doları)
dir.
Satış bedelinin tamamı (Yeditepe Üniversitesi- TR51 0006 7010 0000 0092 0264 75) no’lu banka
hesabına nakten ve defaten ödenecektir. İhale kararının, İhale Yetkilisi tarafından (5) beş iş günü
içinde onaylanmasını takiben (3)üç iş günü geçtikten sonra, ihale üzerinde kalan istekli, (10)on
iş günü içinde ihale bedelinin tamamını ödemesi ve sözleşmeyi imzalaması için davet edilecektir.
MADDE 5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İhale üzerinde kalan İstekli, taşınmaz malları iş bu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen yasal
süreler içinde ödemeyi yaparak, sözleşmeyi imzalamak ve taşınmazları tescil ettirmek
zorundadır. Aksi halde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Yeditepe Üniversitesi’nin
doğmuş ve doğacak hasar, ziyan, vs maddi zararlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İhale
üzerinde kalan İstekli tarafından iş bu sözleşmeye konu yükümlülükler yasal süreler içinde ve
eksiksiz yerine getirilmesi halinde Yeditepe Üniversitesi taşınmaz malların satımını, ferağ
işlemlerini tamamlamayı, şartnamede ve yukarıda belirtilen satışa konu taşınmazları teslim
etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 6- RESMİ VERGİ VE MASRAFLARIN KİME AİT OLDUĞU
Taşınmazlar ile ilgili ve iş bu sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç ve mali
yükümlülükler ihale üzerinde kalan YÜKLENİCİ’ye ait olup yasal süreler içinde ilgili yerlere
yatırılması zorunludur.
MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA
Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan hak yükümlülüklerin kullanılması ve yerine getirilmesi
sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan ve kişisel verilerin korunmasına
ilişkin yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girebilecek sair mevzuat ile Türkiye Cumhuriyeti Kişisel
Verileri Koruma Kurulu kararlarından doğan ve/veya doğabilecek yükümlülüklere uygun hareket
etmekle yükümlüdür.

MADDE 8- DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta şartname dosyası esas olmak üzere
Taraflar’ın defter ve kayıtlarının, bilgisayar çıktılarının ve düzenlenen tutanakların geçerli,
bağlayıcı ve kesin delil olacağını ve bu maddenin H.M.K. 193. maddesi anlamında kesin delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.
MADDE 9-MÜCBİR SEBEP
Satışı yapılmış olan taşınmazların ihale üzerine kalan istekli adına tescil tarihinin uzatılmasını
gerektiren mücbir sebebin varlığı halinde ihale üzerine kalan istekliye ait bir kusurun
bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu
sebepleri ortadan kaldırmaya Yüklenici’nin gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi,
Yeditepe’nin sebep olduğu haller dışında mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde
Yüklenicinin Yeditepe’ye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne
göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi gerekmektedir.
MADDE 10- TESCİL
İdare satış yapılan taşınmazların bedelini tamamen tahsil ettikten sonra tapu sicil
müdürlüğünde satış işlemi tamamlanacaktır.

MADDE 11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde
İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
MADDE 12- İMZA
Bu sözleşme (13) on üç maddeden ibaret olup, Yeditepe Üniversitesi ve İhale Üzerine Kalan
Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…… tarihinde bir (1) nüsha
olarak imza altına alınmış ve bu nüsha Yeditepe Üniversitesi’ndedir. Yüklenicinin talebi halinde
sözleşmenin “aslına uygun Yeditepe onaylı sureti” Yeditepe tarafından düzenlenip Yükleniciye
verilecektir.
YEDİTEPE

YÜKLENİCİ

