T.C.
BA BAKANLIK
TOPLU KONUT DARES BA KANLI I
(TOK )
STANBUL-KAYABA I
YOKSUL GRUBU KONUT PROJES
BA VURU ARTLARI:

BA VURU DUYURUSU

stanbul-Kayaba ı’nda in a ettirilmekte olan 504 adet konut “Yoksul Grubu Konut Projesi” kapsamında 24
A ustos – 30 Eylül 2009 tarihleri arasında halka arz edilecektir.
Ba vurular;
1- TOK stanbul Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisinde
(Halkalı Atakent Mah. 2. Etap Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul)
2- stanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor Salonunda
(Cumhuriyet Mah.Seza Sk. Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı ve Sa lık Oca ı
Kar ısı)
a a ıda yer alan ba vuru artları ile kabul edilecektir.
1. T.C. vatanda ı olması,
2.

stanbul il sınırları içerisinde son 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı
olması,

3. Toplu Konut daresi’nden konut satın almamı olması ve Toplu Konut daresinden konut kredisi
kullanmamı olması,
4. Kendisine e ine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı ba ımsız herhangi bir
gayrimenkulün olmaması,
5. 30 ya ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak,
•
•

E i vefat etmi olan çocuklu dul bayanlarda ya artı aranmamaktadır.
Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmi yetim bayanlarda (bekâr) ya
üzeri olarak belirlenmi tir.

•

Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmaması gerekmektedir. (SSK, Ba -Kur, Emekli
Sandı ı’na tabi olunmaması),

•

3816 sayılı kanun kapsamında Ye il Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maa
alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımla ma ve Dayanı mayı Te vik
Fonu’ndan yararlananlar katılabilecektir.

artı 25 ya ve

6. Ayrıca, yukarıdaki ba vuru artlarına sahip olan;
• “En az %50 Özürlü Vatanda larımızın,
• “Di er alıcı adaylarının”
Ba vuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.
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7. Bir hane halkı adına, yani ki inin kendisi, e i ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
ba vuru yapılabilecektir.
BA VURU

LEMLER :

Ba vuru sahipleri;
1. TOK stanbul Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisinden (Halkalı
Atakent Mah. 2. Etap Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul) veya stanbul Ticaret Odası
Kartal Yakacık Spor Salonundan (Cumhuriyet Mah.Seza Sk. Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah.
Muhtarlı ı ve Sa lık Oca ı Kar ısı) kategorisine ve konut tipine göre 2 nüsha Ba vuru Formu temin
edecektir.
2. Ba vuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve a a ıda yer alan belgelerle birlikte 24 A ustos-30
Eylül 2009 tarihleri arasında; TOK stanbul Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım
Satı Ofisine (Halkalı Atakent Mah. 2. Etap Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul) veya
stanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor Salonundaki yetkililere (Cumhuriyet Mah.Seza Sk.
Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı ve Sa lık Oca ı Kar ısı) ba vuracaklardır.
Ba vuru sırasında, vatanda ların 2 nüsha halinde doldurdukları Ba vuru Formları; TOK stanbul
Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisinde (Halkalı Atakent Mah. 2. Etap
Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul) veya stanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor
Salonundaki yetkililerce (Cumhuriyet Mah.Seza Sk. Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı
ve Sa lık Oca ı Kar ısı) kategorisine ve konut tipine göre numaralandırılarak bir nüshası ba vuruda
istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshası da ba vuru sahibine geri verilecektir.
3. Ba vurularda, ba vuru bedeli alınmayacaktır.
4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek artı aranacaktır.
Aynı tarihlerde dare tarafından satı a sunulan di er projelere ba vuru yapılmayacaktır. Birden fazla
projeye ba vuru yaptı ı tespit edilenlerin ba vuruları iptal edilecek olup, ba vuru bedelleri iade
edilmeyecektir.
Ba vuruların kabul edilece i yer:
1- TOK stanbul Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisine (Halkalı
Atakent Mah. 2. Etap Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul
2- stanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor Salonundaki yetkililere (Cumhuriyet Mah.Seza Sk.
Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı ve Sa lık Oca ı Kar ısı)
BA VURU Ç N GEREKL B LG VE BELGELER :
Ba vuru sahipleri,
•

Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

•

stanbul il sınırları içerisinde son 3 yıldır ikamet etme artı aranmaktadır. Bu durum 3 yıllık
elektrik, su, do algaz faturası, cep telefonu faturası veya kredi kartı ekstresi dökümü ile
belgelenecektir. Ba vuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, ba vuru
sahibinin e inin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ba vuru formunda beyan
edilen ikametgâh adresine göre düzenlenmi fatura dökümleri de kabul edilecektir.
(Muhtarlıklardan alınan ikametgâh ilmühaberi kabul edilmeyecektir.)
Yukarıda bahis olunan belgelerin temin edilememesi durumunda;
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—TEDA , SK , Türk Telekom gibi kurulu lardan alınacak olan abonelik ba langıç tarihini
belirten ve en az son 3 yılı kapsayan yazı veya onaylı abonelik sözle mesi belgesi,
-Ba vuru sahibinin çocu unun okulundan alınacak olan stanbul ilinde son 3 yıldır okudu una
dair onaylı yazı,
kabul edilecektir.
•

T.C. Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin)

•

Ayrıca,

•

Özürlü vatanda larımız, Özürlüler daresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya
tam te ekküllü bir devlet hastanesinden alınmı sa lık heyet raporunu (en az % 50 özürlü
oldu una dair)
braz edeceklerdir.

•

Ba vuru sahipleri, Ba vuru Formunda istenilen di er bilgileri vermekle yükümlü olacak olup,
ayrıca ba vuru formu imzalayarak kendisinin, e inin ve velayeti altındaki çocuklarının kira,
faiz geliri vb gelirinin olmadı ını beyan edecektir.

Ba vuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak; TOK stanbul Uygulama Daire
Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisine (Halkalı Atakent Mah.2.Etap Kültür Merk.Kar ısı
K.Çekmece/ stanbul ile stanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor Salonundaki yetkililere (Cumhuriyet
Mah.Seza Sk. Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı ve Sa lık Oca ı Kar ısı) teslim edilecektir.
Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.
KURA ÇEK L

:

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; dare yetkilileri denetiminde 03 Kasım
2009 tarihinde gerçekle tirilecektir.
Kura çekim i lemleri belirlenen kategori önceli ine göre gerçekle tirilecektir.
1. Sırada özürlü vatanda larımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
2. Di er ba vuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,
Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurasında;
•

Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup, kura çekili i darenin belirledi i bloklar
arasından yapılacaktır.

•

Konut sayısının en az %20’u kadar yedek alıcı belirlenecektir.

KURA SONRASI BRAZ ED LECEK BELGELER:
•
•

1. kategori En Az % 50 Özürlü Vatanda larımız
2.kategoride kura çekili inde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatanda lar,

04 Kasım- 04 Aralık 2009 tarihleri arasında, a a ıda yer alan evrakları eksiksiz olarak; TOK stanbul
Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisine (Halkalı Atakent Mah. 2. Etap
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Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul) veya stanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor
Salonundaki yetkililere (Cumhuriyet Mah.Seza Sk. Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı ve
Sa lık Oca ı Kar ısı) teslim edecektir.
Her iki kategoriye dâhil olanlar, a a ıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek ba vuru
artlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.
1) Nüfus Müdürlü ünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,
2) a) Ye il Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımla ma Fonu’ndan Yararlanmayanlar,2022 sayılı Kanun
kapsamında maa almayanlar; Emekli Sandı ı, Ba kur ve SSK’dan ba vuru tarihi itibariyle e inin ve
kendisinin ve velayeti altındaki çocuklarının ili i i olmadı ına dair belgeleri,
b) 3294 sayılı kanun kapsamında Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan
yararlandıklarına ili kin stanbul Valili i’nden veya lçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,
c) 2022 sayılı Kanun kapsamında maa alanların “Maa Kimlik Kartı” fotokopisini,
d) 3816 Sayılı Kanun kapsamında Ye il Kart sahipleri, Ye il Kartın ön sayfası ile vize yapılmı
Bölümünün fotokopisini,
braz edecektir.
Yukarıda yer alan belgeler dı ında gerekli görüldü ünde ek belgeler istenebilecektir.
Verilen süre içerisinde istenilen belgeleri eksik ibraz eden veya ibraz edemeyenlerin ve ba vuru
artlarını sa layamayanların konut alma hakları iptal edilecek ve ba vuru bedelleri iade edilmeyecektir.
SÖZLE ME MZALAMA

LEMLER

•

1+1 odalı konutlar için ba vuru artlarına uygunlu unu belgeleyen kesin hak sahipleri, kurada
belirlenen konut için sözle me imzalama i lemlerini asiller için 01-03 ubat 2010 tarihleri arasında,
yedekler için 12 ubat 2010 tarihinde gerçekle tireceklerdir.

•

Hak sahipleri erefiyeli konut bedeli üzerinden T.Halk Bankası A. . kitelli
imzalayacaklardır.

•

Asil alıcılar sözle me imzalama i lemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek alıcılar kura
sıralamasına göre i lemlerini yapacaklardır.

ubesinde Sözle me

Sözle me imzalamayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak
sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir.
Ba vuru artlarını sa ladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar; (kura sonrası istenilen evrakları ibraz
edenler) TOK stanbul Uygulama Daire Ba kanlı ı nezdinde Halkalı Tanıtım Satı Ofisinde (Halkalı
Atakent Mah. 2. Etap Kültür Merk.Kar ısı K.Çekmece/ stanbul) veya stanbul Ticaret Odası Kartal
Yakacık Spor Salonunda (Cumhuriyet Mah.Seza Sk. Kartal/ stanbul – Cumhuriyet Mah. Muhtarlı ı
ve Sa lık Oca ı Kar ısı) asılarak ve/veya dare’nin internet adresi olan www.toki.gov.tr’de yayınlanarak;
Asiller 01-03 ubat 2010 tarihleri arasında, yedekler 12 ubat 2010 tarihinde nihai erefiyeli konut bedeli
üzerinden Gayrimenkul Satı Sözle mesini T. Halk Bankası A. . kitelli ubesinde imzalayacaklardır.
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OTURMA KO ULU ve DEV R

LEMLER ;

Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözle me imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözle me imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet ko ulu aranacak
olup, alıcının, kendisinin, e inin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit
edilmesi halinde sözle meleri feshedilecektir.
Gerçe e aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal
edilecektir. Sözle me imzalanmı ise sözle meleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen taksit
tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
KONUTLARIN SATI ESAS VE KO ULLARI :
stanbul-Kayaba ı Yoksul Grubu Projesi kapsamında, CY tipi 1 oda 1 salon nitelikli ve brüt 47,65 m2
büyüklükte olan toplam 504 adet konut satı a sunulacaktır.
Ba vurularda Ba vuru bedeli alınmayacaktır.
Her bir ba ımsız bölüm için erefiyeli satı fiyatları daha sonra ilan edilecek ve Satı Sözle meleri
erefiyeli bedeller üzerinden imzalanacaktır.
Tahmini ortalama konut fiyatları ile belirlenen satı ko ulları ve ba langıç taksitleri a a ıdaki tabloda yer
almaktadır.

KONUT T P
CY
47,65 m2
( 504 Adet)
(1 oda 1 salon

TAHM N
ORTALAMA
KONUT F YATI
(TL)

BA VURU
BEDEL
(TL)

ÖDENECEK
PE NAT
TUTARI (TL)

VADE
(AY)

28.000

yok

yok

280

BA LANGIÇ
TAKS D (TL)

100

Konutlar pe inatsız ve borç bakiyesinin aylık taksitler halinde 280 ay boyunca ödenmesi ko ulu ile satılacaktır.
Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay ba latılacaktır.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6
aylık dönemdeki memur maa artı oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en dü ük olana göre artırılacaktır.
lk dönemsel artı , konut teslim tarihine göre darece belirlenecektir.
Sözle me imzalama i lemleri T. Halk Bankası A. . kitelli ubesi’nde gerçekle tirilecektir.
Konut satı bedellerine KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmeyecek olup bu tutarlar hak
sahibi olacak alıcılara aittir.
Konutlar Sözle me tarihinden itibaren 24 ay içerisinde teslim edilecektir.
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Konutların anahtar teslimi, darece belirlenecek program dâhilinde gerçekle tirilecektir.
Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çeli ki oldu u takdirde uygulama projesi ve sözle medeki
bilgiler esas kabul edilecektir
Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar
tarafından ödenecektir.
Satı bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satı Sözle mesinde belirtilen satı bedeli ve teslim
tarihine kadar gerçekle en dönem artı ları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa
kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma De er Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde pe in tahsil
edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artı dönemlerinin ba ında borç bakiyesine uygulanan artı tutarı
üzerinden KDV tahsil edilecektir.
Gayrimenkul satı i lemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
AYRINTILI B LG

Ç N:

TOK Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı: 0 212 6937069 - 0 312 565 20 65
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