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(TOK�) 
ERZ�NCAN – ÜZÜMLÜ  

TOPLU KONUT UYGULAMASI SATI� DUYURUSU 
 

Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ınca, Erzincan – Üzümlü  Toplu Konut Uygulaması 
çerçevesinde, Kemaliye Tipi toplam 100 adet konut satı�a sunulacaktır.  

1) Kura yöntemiyle satı�ı gerçekle�tirilecek konutlar için ba�vurular, T.C. Ziraat Bankası A.�.’nin  
yetkili �ubeleri tarafından  09 Kasım – 04 Aralık 2009 tarihleri arasında kabul edilecektir.  

2) Söz konusu müracaatlar 1) “�ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” (Emekli Sandı�ından 
Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce �ehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan 
faizsiz konut kredisinden yararlanmamı� olanlar) ba�vuruları, 2) “�stiklal Sava�ı Gazisi,  Kore 
Gazisi , Kıbrıs Ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ba�vuruları 3) Di�er Konut Alıcı Adayları 
ba�vuruları   olmak üzere 3 ayrı kategoride ve konut tipi bazında ayrı ayrı kabul edilecektir. 

3) * �ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, 
ancak bu ki�ilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.  
* “�stiklal Sava�ı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs Ve Vatani Hizmet Gazilerine” 3 adet kontenjan 
ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan 
ba�vuru sahipleri di�er alıcılar kategorisindeki ba�vuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi 
tutulacaktır. 

* Di�er Konut Alıcı Adaylarının hak sahipli�i ba�vuru sayısına göre gerekti�i takdirde kura ile 
belirlenecektir. 

 

KONUT T�P� 

KONUT F�YATI 
TL 

EN DÜ�ÜK 
EN YÜKSEK 

SATI� 
TAR�H�NDE 
ÖDENECEK 

PE��NAT (TL) 

VADE 
(AY) 

BA�LANGIÇ 
TAKS�D� 

(TL) 

0,10 6.779 96 635,49 
0,15 10.168 108 533,50 67.786 
0,25 16.947 120 423,66 
0,10 7.911 96 741,60 
0,15 11.866 108 622,58 

KEMAL�YE 
3+1 

129,02 m2 
66 Adet 79.105 

0,25 19.776 120 494,41 
0,10 5.973 96 560,01 
0,15 8.960 108 470,13 59.734 
0,25 14.934 120 373,33 
0,10 6.541 96 613,23 
0,15 9.812 108 514,81 

KEMAL�YE 
3+1 

123,62 m2 
34 Adet 65.411 

0,25 16.353 120 408,82 

 

T.C. 
BA�BAKANLIK 

Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ı 
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4) Kura sonucu konut alma hakkı kazanan ba�vuru sahipleri; Erzincan �l sınırları içerisinde son 3 
yıldır oturuyor olduklarına dair ikametgah ilmuhaberi ile birlikte son üç yıla ili�kin elektrik, su, 
do�algaz ve telefon faturalarından herhangi birisinin birer sureti veya  ba�vuru yapılan �l nüfusuna 
son 3 yıldır kayıtlı olduklarına ait belgeler (Nüfus kayıt örne�i) ibraz edecektir. 

5) Detaylı satı� fiyat ve ko�ulları T.C. Ziraat Bankası A.�. �ubelerinde ve Toplu Konut �daresi 
Ba�kanlı�ının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılı�ıyla duyurulmaktadır En dü�ük ve en yüksek 
fiyatlar ile alternatifli ödeme ko�ulları a�a�ıda sunulmaktadır. 

6) Proje kapsamında satı�a sunulmakta olan konut adedinden fazla ba�vuru oldu�u takdirde, 
ba�vuruların tamamlanmasından sonra, ba�vuruda bulunanların, noter huzurunda  “Konut Alma 
Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 09 Aralık 2009 tarihinde çekilecektir. Kura çekim i�lemleri 3. 
maddede belirlenen kategori önceli�ine göre gerçekle�tirilecektir. Konut sayısından daha az 
ba�vuru oldu�u takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, �darenin 
belirleyerek kullanıma açaca�ı bloklar arasından, kategori önceli�ine göre ba�vuru sırası esas 
alınarak konut seçimleri yapılacaktır.  Kura çekildi�i takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece 
konut belirlemeye yönelik olacaktır.  

7) Kuranın çekilece�i yer, ilgili T.C. Ziraat Bankası A.�. �ubelerinde ve �darenin web sayfasında  
(www.toki.gov.tr) duyurulacaktır. 

8) Konut satın almak için ba�vuruda bulunanların kendileri, e�leri ve velayetleri altındaki çocukları 
üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı ba�ımsız konutlarının bulunmaması, bu ki�ilerin 
daha önce Toplu Konut �daresinden konut satın almamı� ve kredi kullanmamı� olmaları �artları 
aranacaktır. Ki�inin kendisi, e�i ve velayeti altındaki çocuklarından olu�an  hane halkı adına, 
yalnızca bir adet ba�vuru yapılabilecektir (�ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri 
kategorisi hariç). Ba�vuru sahiplerinde T.C. vatanda�ı olma �artı aranacaktır. 

9) Yukarıdaki �artları sa�layan ki�iler, T.C. Ziraat Bankası A.�.’nin ilgili �ubelerine ba�vurarak, 2 
Bin YTL (�kibin Yeni TürkLirası) tutarındaki ba�vuru bedelini   09 Kasım – 04 Aralık 2009 
tarihleri arasında yatıracak (�ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) ve 
ba�vurdukları grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayacaklardır.  

10) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az ba�vuru 
olması nedeni ile ba�vuru sırasına göre 14 – 17 Aralık 2009  tarihleri arasında konut seçimi yapan 
alıcılar; pe�inat bedelinden (%10, %15 veya %25) ba�vuru bedeli dü�üldükten sonra kalan tutarı 
15 – 18 Aralık 2009   tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Üzümlü �ubesine yatırarak 
Gayrimenkul Satı� Sözle�mesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi, tercih edilen pe�inat miktarına 
göre 96, 108 veya 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir.  Borç bakiyesi ve aylık 
taksitler, sözle�me imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak 
üzere yılda iki kez,  önceki 6 aylık dönemdeki memur maa� artı� oranı uygulanarak artırılacaktır . 
�lk taksit ödeme tarihi, Sözle�me imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık 
dönemsel artı� Temmuz 2010 tarihinden itibaren ba�latılacaktır.  

11) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözle�me imzalama a�amasında kendi aralarında 
becayi�(konut de�i�ikli�i) yapabileceklerdir. 

12)   A-) Toplu Konut Fonundan �ehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak 
Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak �stenmesi Durumunda, 
�ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki ba�vuru sahipleri, ilgili Banka 
aracılı�ı ile �ehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden 
faydalanaca�ından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç 
kalması durumunda 120 ay vade ile madde 9 da belirlenmi� olan artı� esaslarına göre  
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ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından dü�ük olması durumunda; 
satı� bedeli dı�ında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu 
miktar kredi tutarını geçemez. 

B-) Toplu Konut Fonundan �ehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak 
Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut ba�vurusu Yapılması Durumunda, 

Kredi hakkından yararlanmaksızın ba�vuru yapılmak isteniyor ise, Emekli Sandı�ı Genel 
Müdürlü�ü’nden, “TOPLU KONUT FONU’NDAN MALÜL VE �EH�T A�LELER�NE 
AÇILACAK FA�ZS�Z KONUT KRED�S� YÖNETMEL���NE GÖRE BU KRED�Y� DAHA 
ÖNCE KULLANMI� VE  EMEKL� SANDI�INDAN (DEVRED�LEN) AYLIK ALANLARIN 
KONUT BA�VURUSUNDA �BRAZ EDECEKLER� BELGE”yi veya “HAK SAH�PL��� 
BELGES�”,nin alınarak anılan belgelerin ekinde, konut ba�vurusu yapılan �l sınırları içerisinde 
son 5 yıldır oturuyor olduklarına dair ikametgah ilmuhaberi ile birlikte son be� yıla ili�kin 
elektrik, su, do�algaz ve telefon faturalarından herhangi birisinin   birer sureti veya  ba�vuru 
yapılan �l nüfusuna son 5 yıldır kayıtlı olduklarına ait belgeler (Nüfus kayıt örne�i) istenecektir 
Yukarıda belirtilen �artları ta�ıyan ki�i/ki�ilere, bu satı� kampanyasından bir defaya mahsus 
olmak üzere konut satı�ı yapılacaktır. 

Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 pe�in 240 ay vadeli sabit 
taksit ödemeli ve taksit ba�langıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle ba�layacak 
�ekilde  satılacaktır.   

13) Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların ba�vuru bedelleri, ba�vuru 
sahiplerine 11 Aralık 2009  tarihinden itibaren iade edilecektir. 

14) Konutlar teslimli olup; Gayrimenkul Satı� Sözle�mesi imzalama a�amasında %1 KDV bedeli 
ayrıca tahsil edilecektir. 

15) Ba�vuru ve satı� i�lemleri, T.C. Ziraat Bankası A.�. aracılı�ıyla yapılacaktır. Yetkili Banka 
�ubeleri, Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılı�ıyla 
duyurulmaktadır.  

16) Gayrimenkul satı� i�lemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.  


