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ERZURUM NARMAN TOPLU KONUT UYGULAMASI 
SATI� DUYURUSU 

 
 

Toplu Konut �daresi Ba�kanlı�ınca, Erzurum Narman toplu konut 
uygulaması kapsamında 41 adet konut; ön �artsız, kurasız ba�vuru 
önceli�ine göre konut alma ve seçme olana�ı ile Açık Satı�a sunulacaktır.  

  
• Erzurum Narman projesi kapsamındaki konutların satı� i�lemleri T.C. Ziraat 

Bankası A.� aracılı�ıyla yürütülecek ve Temerküz �ube Narman �ubesi 
olacaktır. Açık Satı� Yöntemiyle satı�ı gerçekle�tirilecek konutların 
ba�vuruları, 03-31 Aralık 2009 tarihleri arasında ilgili bankanın �ubeleri 
tarafından kabul edilecektir. 

 
• 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. 

 
             ERZURUM NARMAN  KONUTLARI  

            EN DÜ�ÜK - EN YÜKSEK  F�YAT  TABLOSU 

KONUT T�P� 
EN DÜ�ÜK 

EN YÜKSEK 
KONUT 

F�YATI (TL) 

PE��NAT 
(TL) 

 VADE 
 (AY) 

BA�LANGIÇ 
TAKS�D�  

(TL) 

    50.674 
 
 4.000 180 259 

   

B1 Tipi 
84,43m² 

(2+1) 
(6Adet) 

 
60.147 

4.000 180 312 

     
76.507 

11.476 120 542 

   

Y Tipi 
119,28m² 

(3+1) 
(35 Adet) 

 
91.144 

13.672 120 645 

 
 
 

Konut seçimini yapan alıcılar, B1 tipi için 4.000 TL. ba�vuru pe�inat  
bedelini, Y1 tipi için %15 ba�vuru pe�inat bedelini yatırmalarının ardından, 
borç bakiyesi, B1 tipi konutlar için 180 ay, Y tipi konutlar için 120 ay vade 
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boyunca aylık taksitlerini ödeyecekler; B1 tipi konutların vade süresince 
taksit ve borç bakiyesi her altı ayda bir, Ocak ve Temmuz aylarında en 
dü�ük endeks oranı dikkate alınarak �darece belirlenen oranda artırılacaktır. 
Y tipi konutların ise vade süresince taksit ve borç bakiyesi her altı ayda bir, 
Ocak ve Temmuz aylarında memur maa� artı� oranı dikkate alınarak 
�darece belirlenen oranda artırılacaktır.Anılan projedeki Y ve B1  tipi 
konutlar için ilk taksit ödemesi, teslim tarihini takip eden bir sonraki ay 
olup, ilk altı aylık dönemsel artı� teslim tarihini takip eden ay itibariyle 
ba�latılacaktır.  

 
• “Konut satın almak için ba�vuruda bulunan ki�ilerin kendisi, e�i ve 

velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı ba�ımsız bir konutun 
bulunmaması, daha önce Toplu Konut �daresince satılmı� bir gayrimenkule 
sahip olmamı� ve daha önce Toplu Konut �daresinden kredi almamı� 
olmaları” �artları kaldırılmı�tır. 

 
• Konutların teslim süresi, sözle�me imzalama tarihinden itibaren 24 aydır. 

 
  
• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i 

oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir. 
 

• Satı� i�lemleri, T.C. Ziraat Bankası A.�. aracılı�ıyla yapılacaktır.  
 

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


