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ⅡATAY,YAYLADAё 12。 ETAP
TOPLU KONUT UYGULAMASI

BAsVURU VE SATIN ALMA TAAⅡ ⅡUTNAMESI

TOKl ― Ⅱatay, Yayladattl Belediye Ba,kanllこ l i,birH言 i 9er9evesinde, Toplu Konut idaresi

Ba§kanh言lnCa(ToKl)Hatay,YayladaЁ r'mda in,a cttirilecek ve satl,a sunulacak(...¨ 。+1)tipi

‥………̈ Gelir Konut Grubu gayrimenkullerden satin almaya talibimo Konut Satln Alnla Hakkl ve

Konut Belirlelne Kurasl'na katlllnak i9in b鋼,vuru bedeli olarak .¨ ¨̈ .¨ ‐TL'yi.………/.¨ ..¨/20。 …
tanhinde T.Ce Ziraat BankasI As.ノ Yayladaこ l subesine yatl.1.11,bulunuyorllm。

TOKi taraflndan belirlenerek bildirilen konut flyatlarlllm ortalama tahnini yakla,lk satl,flyatla直

01dttllnu,yeterli talep sttlanarak pttenin ger9eklettiHlmesi halinde,yapllacak ihale sonucuna gё re,

TOKi taraindan,her bir konut i9in ayn ayrl hesaplanarak ilgili Belediyeye/Kurllma bildiHlecek

§ereflyeli konut satl,bedellerinin sOzle,meye esas olacattinl;

Satua sunulan konut savrsrndan daha fazla basvuru olmasr durumundal tarlhinde

9ckilecek kuranin Hak Sahibi Belirleme kurasl olduttlmu, baЁ lmSlZ b01iim listesi ve flyatlarl

belirlendikten sonra ilgili Belediye/Kurum ve/veya TOKi taraflndan ilan edilen tarihte noter

huzllrunda ayrica Konut Belirleme Kuras1 9ekileceЁ ini,

Satlsa sunulan konut savlsindan daha az basvuru ollnasl durumunda ise,bω vumda bulllnalllarca

satin allnacak konutlann TOKl'nin belirleyerek kullanlma a9aca言 l b10klar araslndan,noter huzumnda

yapllacak kura ile belirleneceЁ ini,

1lan edilen tarihlerde noter huzllnmda yapllacak kura 9ekili,le五  slrasinda kura salonunda hazlr

bulullmadl言 lln takdirde de kuranin 9ekilebileceЁ ini Ve noter huzllnmda yapllan bu kllralarin

sonu91armln taraflmdan kabul edilecettini,

Kura 9ekilerek,konut satm alma hakkl kazandlЁ lm takdirde,ilan edilecck Gayrimenkul Satl,

Sёzle,mesi imzalallna g血 ■lde,ilgili ve yetkili Banka subeSine ba,vurarak,kurada almaya hak

kazandlこ lm kOnuta ili,kin,TOKi taraflndan belirlenecek,ereflyeli konut satl,flyatl iizerinden

pe,inatl yatlracaЁ lml Ve Gayrimenkul Satl, Sёzle,mesini imzalayac電 lml, Gayrimenkul Satl,

Sёzle,mesini inlzalalnadlЁ lm, kura sonucu almaya hak kazand屯 lm kOnuta ili,kin pe,inatl

yatlllllad屯lm,ToC・ kimlik nllmaralnl ve vergi sicil nllmaralnl Banka'ya ibraz etmedittim takdirde Asil

veya Yedek Allcllar Listesindeki slralnl ve konut satin alma hakklml kaybedecettimi,

Hak sahibi olmalna raЁ men herhangi bir nedenle Sё zle,me iIIlzalamalnaln halinde,yatlrd屯 lm ba,vllru

bedelinin,talep etmein dll― llnda taraflma iade edilecettini ve bedelin Bankada/TOKl'de kaldl言 l Siire

i9in faiz veya herhangi bir hak talep etmeyecettimi,

Kllra sonuclmda konut a1lols1 01amadl言 lm Veya TOKi taraflndan proienin yeterli talebin
olu,mamasl veya micbir sebepler nedeniyle prttenin gercekle,tirilememesi halinde,yatlrd屯 lm
balvuru bedelinin TOKi taraflndan belirlenecek geri ёdeme takvimi 9er9evesinde,en klsa siirede
taraflma iadesini ve bedclin Bankada kaldlgl siire 191n faiz veya herhangl bir hak talep etmeyecegllnl;

TOKi taraflndan,her bir konut i9in ayrl ayn hesaplanarak Bankaya bildirilecek,ereflyeli konut satl,

bedelle五五n sёzic,meye eSas olacaElnl;
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Konut satin almaya hak kazand増 lm halde tek niisha halinde imzalanacak olan Gayrimenkul Satl,

Sёzle,mesi bedeli tizerinden olu,an Bankaca taranmdan tahsil edilecek pe,inatin%0,5(binde be§
)

oranlndaki banka komisyon tutanll11,Banka Sigorta Mllamelele五 Vergisi(BSMV)ile birlikte
Gayrimenkul Satl,SOzle,mesi illlzalalna tarlhinde OdemediЁ im takdirde konut satin alma hakklmdan

vazge9mi,sayllacaЁ lm聴

BAsVURULAR iciN AsAёIDAKisARTLAR VE BELGELER ARANACAKTIR

TウM KONUT GRUPLARIiCiN;(schit Aileleri,Harp Ve VaZife Malulle五 lle Dul Ve Yetimle五

kategoHsi Hari9)i§ bu Ba,vlru ve Satin Alma Taahhiltnamesini illlzaladl曽 lm tarih idbanyla;kendim,

e,iln ve velayetim altindaki 9octtanm iizenne ToCo sllurlarl dahilinde tapuya kaylth kat irtifakl1/kat

mulkiyetli ba言 1lnSlZ bir bё liimiin veya miistakil bir konutun(tarla,baЁ ,bah9e,k6y evi vei,ye五 hari9)

bulllnmadl言 lnl,daha once kendirn,e,im ve velayetilln altindaki 9ocuklarlm taraflndan Toplu Konut

idaresince satllml,bir konutu satin almalnl,olduЁ llmu,

(Ancak,kat irtifakl veya kat mulkiyeti tesis edilmemi,olan konutlar ile c,i ve/veya velayeti altindaki

9ocuklan dl,nda kalan,ahislar ile hisseli gay五 menkuller bu hukilm dl,lnda tutulacaktlr。 )

TOM KONUT GRUPLARIiCiN; 1,bu B∞ vllru ve Satm Alma Thiitnamesine konu Toplu Konut
Uygulamasl kapsalnlnda, satl,a sunulacak kOnutlar i9in hanc halkl adina, yani kendiln, esiln ve

velayetim altindaki 9ocuklarlm adina,ancak tek bir ba,vuruda bulunabileceЁ imi,birden fazla
b∞vlruda bulunduttШ  ya da hane halklllln ditter fertle五 taraflndan ba,vllmda bulunulduttu taktirde

ttim konut taleple五 nlin ge9ersiz sayllacaЁ lnl, kOnut satin alma hakkl kazallml,saln bu
hakklm1/haklarlml kaybedecettimi,

ORTA GELiR KONUT GRUBU iCiN;ToC.Vatandω l ve 18 yω lml bitinni,olduEumu,

OTuiS CiiZdanl fotokopisi)

ALT GELiR KONUT GRUBU iCiN; ToCo Vatanda,l ve 25 ya,lm biti.1.li,olduttllmu,

(Ancak,E,i vefat etmi,olan 9ocuklu dul bayanlar ile sehit AileleH,Harp Ve vazife MalulleH lle Dul
Ve Yetimle五 katego五 sinde yaぃ artl aralmamaktadlr。 )

SifuS CiiZdanl fotokopisi)

ALT GELiR KONU工 GRUBJ iciN; Pl●enin bulllndutu i1/119e sinlrlan i9eHsinde l ylldan az
ollnallnak ko,ulu ile ikallnet ediyor olduЁ llmu veya proJenin bulunduttu il Veya i19e ntiisuna kayltll

01dutturnu,

lkallnetgtt ilmmaberi(l ylldan az olmamak,artlyla ikamet e■ iЁine dai⇒ veya il ntimsllna kayltll ise

niifus ciizdanl fbtokopisi yeterli olacaktlr,

ALT GELiR KΩ NUtt GRUBU iciN; Ayllk hane halkl gelirimin,en fazla net 5.500。 …TL olduEunu,
(schit AileleЁ ,Harp Ve vazife Malulleri lle Dul Ve Yetimle五 kategoHsi Hari9),

(BttVuru sahibinin,c,inin ve velayeti altindaki 90cuklarlmn glda9 yol,vs.her ttirlt aldlklarl yardlmlar
dahil ollnak tizere toplarn hane halkl ayhk net gelirinin en fazla 5。 500。‐「FL olllnasl gerekmektedir。 )

Hanc halkl gelirinin en fazla net 5。 500。 -1「L olduttunu kanitlayan gelir belgeleri,
* Ba,vllru sahibi evli ise kendisi,c,i,velayeti altlndaki 9ocuklarlndan 9ah,an varsa kendisinin e,inin

ve velayeti altindaki 9ocuklanmn ayn ayn geli五五 kanitlayan belgeler Ktabi 01arak 9all,tlklan

sosyal giivenlik kurumlarindan 9all,tlЁ ma dair allnan belge lle maa,bordrolan,maas belgeleri,vb。
)* Ba,vlru sahibi,c,i veya velayeti altlndaki 9ocuklardan herhangi biri 9all,Inlyorsa SOsyal Giivenlik

Ku―undan 9a11,madl言 lna dair belgeleH,
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Engelli ve Ya,1l Hizlnetle五 Genel Midihlitii taraflndan ve五len kimlik karti veya tam te,ckk■ 1li bir

devlet hastanesinden allrlllnl,s電 1lk heyet raporu(en az%40 engelll olduEuma dair)Bankaya ibraz

edilecektir.

EMEKLI KATEGORISINDEN BASVURU YAPANLAR ICIN;
Sosyal Guvenlik Kll-lmdan alinacak emekli kimlik karti fotokopisi veya cmekli maas bordrosu

Bankaya ibraz edilecektir.

SEHIT AILELERI. HARP VE VAZIFE MALULLERI ILE DUL VE YETIMLERi
KATEGORiSiNDEN BASVURU YAPANLAR iCiN;
Sosyal Giivenlik Ku― undan alinacak Belge Bankaya ibraz edilecektir。

ALT GELiR KONUT GRUBU iCiN OTURMA KOSULU ve DEViR ISLEMLERi(Schit Aileleri9
Harp Ve Vazife Malullerflle Dul Ve Yetimle五 Haric):

→ Praede hak sahibi olup, sёzle,me imzalayanlar konutlarlnl, bor91arl bitene kadar

devredemeyeceklerdir.

―)Ayrlca,s6zle,me imzalanan konut i9in bor9 bitene kadar,allcllun veya ailesi i9in ikarnet ko,ulu

aranacak olup, ahclrlln, kendisilun, c,inin veya 9octtannln s6z konusu konutta ikamet

etlnedildeHnin tespit edilmesi halinde sё zle,meleH feshedilecektir.

ORTA GELiR KONUT GRUBU ve SEHiT AlLELERio HARP VE VAZiFE MALULLERl iLE
DUL VE YETIMLERI KATEGORISINDEN BASVURU YAPANLAR ICIN DEVIR ISLEMLERi;
Anahtar teslim tarihindcn itibaren l(bi→ yll SOnra i,bu Sё zle,meden dottan haklannl u9iincu,ahsa devir

edebilcceklerdir.

Devir esnasinda,dcvir cdene ait varsa ёdcllmemi,taksit,emlak vergisi,ortak gidcr aidatl,sigorta ucreti
vb. tiim bor91ar kapatllacak, konut ahcllarl i9in ba,lang19ta aranan ,artlarin tamaml devir alan u9iinct

,ahislarda da aranacaktir.

Ayrlca,ger9eЁ e aykln beyanda bulllnduttllm takdirde,kurada hak sahibi olsam bile konut alma

hakklmm iptal edilecettini,S6zle,me ilnzalarnl,olmaIIn halinde ise sozle,memin feshedilerek,gerekli

hallerde ёdediЁim pe,inat tutarlnm irad kaydedilecettini Ve 6dediЁim taksit tutarlarlmn masranar

tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceЁini,

YatlrdlЁlm bttVuru bedelinin konut allclsl olma han tanlmadlこ lnl,i,bu belgeden doЁ an hak Ve

メiktimliliiklerimi de宙 r ve temlik edemeyecettimi;

Micbir sebeplede ilan edilen tarihlerde i,lemleri talnarnlayamadlЁ lm ve bu dllrumu yetkili
mercilerden alinacak belgelede kanltlayarnadl言 lm takdirde konut satln alma httml kaybedeceЁ imi

ve yυkarldaki sekilde i,leln yapllacaこ lnl,i,lelnieri vekil eliyle de tttulebileceЁ inden tam te,c鳳■■ii

Devlet Hastanesinden alinan heyet raporll da dahil olmak iizere her ne,ekilde olursa olslln sa言 1lk

nedeniyle ahnan raporlann lniicbir sebep sayllmayacaЁ lnl;

Taranma yapllacak her tiirit bildirimin yazlll,klsa mes巧 (Sms),Ve/veya resmi intemet sitesi
iizerinden yapllabilecettine ya da bildi五 rnin adi posta ile a,aこ lda belirtilen ikallnetgah adresiine de

yapllabileceЁine pe,inen muvafakat e■ iこimi;

Enaz %40 ENGELLI ahcrlar bagvuru yapabilecektir.
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Konutlarln in,aatl esnasinda,zemin du― u,pne tadilatl veya uygulama alunda olu,abilecek teknik

gerettelerden dolayl bloklann yedeHnde ve yё nleHnde yapllmasl zorllnlu olan her ttirli deこ isiklikler

nedeniyle,tercih ettittim kOnutta olu,acak,ereflye bedeli farkllllklarinln TOKi taraflndan yeniden

belirlenerek,,ereflye puanlan doЁ rultuStlnda konut flyatina yansltllmaslnl,teknik zorlmluluk

nedeniyle yapllan bu uygulalna nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacaЁ llnl,

KONUT TAKSiT ODEMELERiNiN BAsLANGICIve DONEM ARTIsLARI
→ Alt Gelir Konut Grubu 19in; 1lk konut taksit ёdemesi,ilan edilecek konut teslim tarihini takip

eden ilk ay itibanyla bω layacaktir.

Bor9 bakiyesi ve ayhk taksitler,her yllln Ocak ve Temmuz aylarinda olmak iizere yllda iki kez,bir

ёnceki 6 ayllk dё nemdeki memllr maa,artl,oranl,ウ FE ve TウFE oranlarlndan en di,■ k olanma

gёre artinlacaktlr.

→ Orta Gelir Konut Grubu 19in;1lk kOnut taksit Odemesi, Gayrimenkul Satl, Sё zle,mesini

ilnzalama tarihini tamp eden ilk ay itibanyla ba,layacaktlr.

Bor9 bakiyesi ve ayhk taksitler her yllln Ocak ve Tclllunllz aylarlnda olmak iizere yllda iki kez,bir

ёnceki 6 ayllk d6nemdekilnemur maa,artl,oranmda artinlacaktlr.

→ schit Ailele五 ,Htt Ve Vazife Malulleri lle Dul Ve Yetimleri 19in;1lk kOnut taksit Odemesi,ilan
edilecek konut teslinl tarihini takip eden ilk ay itibanyla bttlayacaktlr.0/010 pe,inat,240 ay vade,

sabit ёdeme ko,uluyla.

1,bu belge ile doЁ abilecek hukuki anl∞ mazllklarln 96z士 nimde Ankara Mahkemele五 ve icra

Dairele五 nin tam yetkili olduEunu;

Talep,beyan,kabul ve thtit ediyortm。 ¨̈ /。 .̈/20。 。̈

1,bu Belge,4 sayfadan ibarettir。

BASVURU KONUT SATIS GRUBU(Bankada,Banka Yetkilisi Taraflndan I,aretlenecekti→

BASWRU KATEGORiSi (Bankada, Banka Yetkilisi Tarafindan iqaretlenecektir)

(Uretilecek Konut Saytsmm Yaklagrk o/ol0'u Kadar Kontenjan)

BagvuruNo

T.C. Kimlik No

Adr Soyadt

Adresi

Telefon ig

E-posta

Ev:.…“"¨¨̈ ¨̈ 。̈・・・̈ 。̈Mobil:

Ek:Konut b∞ vlru bedelinin yatinld増 lna dair dekont

Bu forlll Banka Yetldlisi huzurunda doldurulacaktlr.

Imza

4/4


