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YEDEK HAK SAH�PLER� GAYR�MENKUL SATI� SÖZLE�MES� �MZALAMA 

��LEMLER� DUYURUSU 
 
T.C. Ba�bakanlık Toplu Konut �daresi tarafından Yozgat Merkez Eskipazar’da in�a 

ettirilmekte olan ve hak sahipleri Yozgat Belediyesi’nce belirlenmi� olan 169 konutluk alt 
gelir projesinde evraklarını 08-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında Belediyeye teslim edip 
ba�vuru �artlarına uygunlu�unu kanıtlayan ve daha önce ça�ırılmayan yedek hak sahipleri, 23 
Eylül 2009 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.�. Yozgat �ubesinde Sözle�me imzalama 
(pe�inat yatırma) i�lemlerini gerçekle�tireceklerdir. Yedek hak sahipleri, konut pe�inat 
bedelini ve masraflarını (BSMV ile birlikte Banka komisyonu) yatırarak Gayrimenkul Satı� 
Sözle�mesini imzalayacaklardır. 

 
Yedek hak sahiplerinin sözle�me imzalama i�lemleri sırasında a�a�ıdaki belgeleri 

getirmeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan hak sahiplerine seçim yaptırılmayacaktır. 
 

• T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen foto�raflı ve onaylı kimlik 
belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi, T.C.Kimlik numarası ve Ba�vuru Formu 
fotokopisi (bankada ki�inin dosyasında saklanacak) , 

 
• Sözle�me imzalamaya hak sahibi gelemeyecekse, adına sözle�meyi imzalayacak ki�i 

için düzenlenmi�, “Adıma Gayrimenkul Satı� Sözle�mesi imzalamaya yetkilidir” veya 
“Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir” ifadesini 
içeren noter tasdikli Vekaletname ve vekil olan ki�inin Nüfus Cüzdanı veya yerine 
geçen belge, 

 
Stokta kalan 14 konut için; �daremizce düzenlenen konut seçim programı 

do�rultusunda daha önce ça�ırılmayan 42 yedek hak sahibi, 23-24 Eylül 2009 tarihlerinde 
konutlarını seçerek Gayrimenkul Satı� Sözle�mesini imzalayacaklardır. Ayrıca 24 Eylül 2009 
tarihi mesai bitimine kadar i�lem yapmazlar ise konut alma haklarını  kaybedeceklerdir.  

Yedek hak sahipleri, ekte yer alan programa göre kendisine bildirilen günde, fakat 
kendi seçim sırası geçtikten sonra, farklı bir saatte seçim yapmak üzere gelirse ya da kendisine 
bildirilen günden farklı bir günde seçim yapmak üzere gelirse, o gün için belirlenen hak 
sahipleri i�lemlerini tamamladıktan sonra, seçim yaparak sözle�me imzalayacaklardır. 

 



B1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli 14 konut  84,40 m2  büyüklü�e sahiptir.   

Konutlar,  % 12 pe�inat bedeli ve  borç bakiyesinin aylık taksitler halinde 180 ay boyunca 
ödenmesi ko�ulu ile satılacak olup bedelinin % 6’sı sözle�me tarihinde, kalan % 6’sı ise 3 ay 
sonra  (01-31Ocak 2010) tahsil edilecektir . 

Sözle�meler ilan edilen �erefiyeli konut satı� bedelleri üzerinden imzalanacaktır.  

Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle 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� teslim tarihine göre �darece belirlenecektir. 
 
�erefiyeli konut satı� bedellerine,  KDV ve Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil 
edilmeyecek olup bu tutarlar hak sahibi olacaklara aittir. 

Konutlar Sözle�me tarihinden itibaren 30 ay içinde teslim edilecektir. 
 
Konutların anahtar teslimi, �darece belirlenecek program dahilinde gerçekle�tirilecektir.  
 
Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca �erefiyeli konut bedelinin %1’i oranında 
KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir. 
 
Gayrimenkul satı� i�lemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 

Konut satı� bedellerine,  KDV ve Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemi�tir. 
Bu tutarlar hak sahipleri tarafından ödenecektir.  
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