Ek.1
(2019 YILI İÇİN)
Nüfusu 40.000’in Altında Olan Yerleşim Birimlerinde
Toplu Konut Talebinin Belirlenmesine Yönelik

Anket Formu



Kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının tapuya kayıtlı konutu olmayanlar başvurabilecektir.
Tapuya kayıtlı konutlardan, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olanlar, konutu olmayanlar
kapsamında kabul edilecektir.

1-Tercih edilen konut tipini belirleyiniz.
 2 Oda + 1 Salon
 3 Oda + 1 Salon
2- ALT GELİR GRUBU için (2+1) uygulanacak konutun büyüklüğü;
 Bürüt 75- 85 m2 – (2 oda+1salon) tahmini satış bedeli. ₺150.000 - ₺175.000
ALT GELİR GRUBU konutlar için;
 Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000
arasında olan yerlerde ₺4.000 alınacaktır.
 Konut Bedelinin % 12’si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatif ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra
kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)
 İlk taksit ödemesi konut teslimini takip eden aydan itibaren başlatılacaktır.
 Başvuru sahibinin; 25 yaş ve üzerinde yer alması,
 Hane halkı aylık net gelirinin ₺5.500 veya altında olması,
 Konut uygulamasının yapılacağı yerleşim birimlerinde en az bir yıl ikamet ediyor olması veya uygulama yapılan
il/ilçe nüfusuna kayıtlı olma şartları aranmaktadır. Başvuru sırasında konut alıcılarından bu şartları sağladığına
dair ilgili belgeler istenecektir.
3- ORTA GELİR GRUBU için (3+1) uygulanacak konutun büyüklüğünü tercih ediniz.
 Bürüt 100-115 m² – tahmini satış bedeli. (3 oda+1salon)
 Bürüt 115-130 m² – tahmini satış bedeli. (3 oda+1salon)

₺200.000 – ₺230.000
₺230.000 – ₺260.000

ORTA GELİR GRUBU konutlar için;
 Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000
arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır.
 Konut Bedelinin % 10’u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl)
vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)
 İlk taksit ödemesi Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanmasını takip eden 4. aydan itibaren başlatılacaktır.

Adı Soyadı

:..............................................

Adresi

:..............................................

Telefonu

:..............................................

İmzası

:...........................................

T.C. No:……………………………...

