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BURSA - HAM�TLER 

ALT GEL�R GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI 
SATI� DUYURUSU 

 
Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ınca, Bursa - Hamitler Alt Gelir Grubu Toplu Konut 
Uygulaması kapsamında 27 adet konut; kurasız ba�vuru önceli�ine göre konut alma 
ve seçme olana�ı ile Açık Satı�a sunulacaktır.  

 
1. Bursa - Hamitler Alt Gelir Grubu Projesi kapsamındaki konutların satı� i�lemleri 

T.C.Ziraat Bankası A.� aracılı�ıyla yürütülecek ve Temerküz �ube Fevziçakmak �ubesi 
olacaktır. Bu kapsamda yer alan 27 konutun satı�ı, 19 Ekim – 26 Kasım 2009 tarihleri 
arasında ilgili bankanın yetkili �ubelerince ve Açık Satı� yöntemiyle gerçekle�tirilecektir. 

 
2. Konutların satı� fiyat ve ko�ulları ilgili banka �ubelerinde ve Toplu Konut �daresi 

Ba�kanlı�ının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılı�ıyla duyurulmaktadır. 
 

EN DÜ�ÜK – EN YÜKSEK  F�YAT  TABLOSU 
 

KONUT T�P�  KONUT F�YATI (YTL) 
EN DÜ�ÜK-EN YÜKSEK 

ÖDENECEK 
PE��NAT TUTARI 

(%12) (YTL) 

 VADE 
 (AY) 

BA�LANGIÇ 
TAKS�D� (YTL) 

67.322 8.079 180 329.13 
 

F 
81,71  m2 
(27 adet) 

(2 oda 1 salon) 
 

74.780 8.974 180 365.59 

 
3. Konut seçimini yapan alıcılar, tercih ettikleri konutun satı� bedelinin %12 oranındaki 

pe�inat miktarını 19 Ekim – 26 Kasım 2009 tarihleri arasında, projeye göre, ilgili banka 
�ubelerine yatırarak Gayrimenkul Satı� Sözle�mesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi, 
%12 pe�inat 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. 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, TÜFE ve ÜFE oranlarından en dü�ük olana göre 
belirlenecek oranda artırılacaktır.  

 
4. �lk taksit ödemesi  konut teslim/sözle�me tarihini takip eden ay’da yapılacaktır. 

 
5. �lk 6 aylık dönemsel artı� Ocak 2010 tarihinde uygulanacaktır. 

 
6. �ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde  yer alanlar için konutlar, %12 

pe�inat 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit ba�langıçları konut teslimlerini takip 
eden ay itibariyle ba�layacak �ekilde satılacaktır. 

 
7.  “Konut satın almak için ba�vuruda bulunan ki�ilerin; 

 

T.C. 
BA�BAKANLIK 

Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ı 
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  a) Kendisi, e�i ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı ba�ımsız bir   
gayrimenkulün bulunmaması, daha önce Toplu Konut �daresince satılmı� bir gayrimenkule 
sahip olmamı� ve daha önce Toplu Konut �daresinden kredi almamı� olmaları”, (�ehit 
Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) 

 
b)  Bursa  il sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır ikamet etmeleri veya il nüfusuna kayıtlı 
olmaları, (�ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde ba�vuranların en 
az  5 (be� ) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) 
 
c) Hane halkı gelirinin en fazla net 1.600 YTL olması, 
 

      d) 30 ya� ve üzerinde olması, 
 

(E�i vefat etmi� olan çocuklu dul bayanlarda ya� �artı aranmamaktadır. Babası veya hem 
babası hem de annesi vefat etmi� yetim bayanlarda (bekar)  ya� �artı 25 ya� ve üzeri olarak 
belirlenmi�tir.) 
 
�artları aranmaktadır. 
 

7. Ba�vuru sahipleri, 
 

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisini, 
 

b) Ba�vuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre 
düzenlenmi� bir adet fatura (son 3 aya ait do�algaz, elektrik, su, telefon vs.) 
fotokopisini, (Ba�vuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, 
ba�vuru sahibinin e�inin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına 
ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmi� fatura da kabul edilecektir.) 

 
c) �kametgah ilmühaberini, (Bursa il sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır ikamet 

etti�ine dair), 
d) �ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde ba�vuranlar 5 (be� ) 

yıllık ikametgah ilmuhaberi ibraz edecektir. 
 
e) T.C. Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin) 

 
f) �ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. 

Emekli Sandı�ından alacakları “Belgeyi” 
 
 

g) Nüfus Müdürlü�ünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı, 
 

h) Hane halkı gelirinin en fazla net 1.600 YTL oldu�unu kanıtlayan gelir belgeleri, 
 
 

• Ba�vuru sahibi evli ise kendisi, e�i, velayeti altındaki çocuklarından çalı�an 
varsa kendisinin e�inin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini 
kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalı�tıkları sosyal güvenlik kurumlarından 
çalı�tı�ına dair alınan belgeler ile maa� bordroları, maa� belgeleri, vb.) 
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• Ba�vuru sahibi, e�i veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri 

çalı�mıyorsa Emekli Sandı�ı, SSK ve Ba�kur’ dan çalı�madı�ına dair belgeleri, 
 

i) �l Tapu Sicil Müdürlü�ünden ba�vuru sahibinin, kendisine, e�ine ve velayeti 
altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı ba�ımsız herhangi bir gayrimenkulün 
olmadı�ına dair belgeyi, (�ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi 
hariç) 

 
Sözle�me imzalama a�amasında ilgili Banka �ubesine �braz edeceklerdir. 
 
 
8.   Satı� i�lemleri, T.C.Ziraat Bankası A.�. aracılı�ıyla yapılacaktır. 

 
9. Gayrimenkul satı� i�lemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 

 
 

 
 


