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Nüfusu 40.000'in Altında Olan Yerleşim Birimlerinde
Toplu Konut Talebinin Belirlenmesine Yönelik

o
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Anket Formu
kendisinin, eşinin ve velayeli allındaki çocuklarının lapuya kayıllı konulu olmayanlar boşvurabilecekıiı.
Tapuya kayıılı konulardan, kaı iıifakı vela kaı mülkiyeıl lesis edilmemğ olanlar, konulu olmayanlar
kapsamı nda ka b ul edilece kıir.

l-Tercih edilen konut tipini belirleyiniz.

!2Oda+lSalon
E3Oda+lSalon
2-

ALTGELİR GRUBU
D

Bürüt 70_

için (2+l) uygulanacak konutun büyüklüğü;

15m2-(2 oda+lsalon) tahmini

satış bedeli. ğl50.000

- il70.000

ALT GELiR GRUBU konutıır ıcin;

/
/
/
/
/

Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfiısu l5000'in alıınıla olan yerlerde ü2.000, ilçe/belde nüfiısu t 5001-40000
arasında olan yerlerıJe t4.000 alınacaknr.
Konuı Bedelinin % l2'si peşin l80 ay (15 yıl) vade ile saulacakıır. (Boşvuru bedeli diğüldükıen sonra kalan
lular peşinaı olarak alıntıcaklır. )
İlk taksiı ademesi konuı teslimini ıakip eılen aydan iıibaren başlaulacokıır.
Bıışvuru sahibinin; 25 yaş ve üzerinde yer alması,
Hane halkı aylık neı gelirinin 14.500 veya alıındo olması,

y' konul

uygulamasının yapılacağı yerleşim birimlerinde on az bir yıl ikamel ediyor olması veya uygulamrı yapılan
il/ilçe nüfiısuna kayıılı olma şartları aranmahadır. Başvuru sırasında konuı ahcılarından bu şarlları sağladığına
dair i l gil i be lge ler isıene cekı ir.

]- SOSYAL KONUT için (3+l) uygulanacak konufun büyiiklüğilnü tercih ediniz.

ı
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Bürüt l00- l l 5 m' - tahmini satış bedeli. (3 oda+
Bürüt ı ı 5- ı30 m' - tahmini satış bedeli. (3 oda+

@;
/ Başvuru
/
/
/

l

salon)
salon)

ğı E0.000 - i2 ı 0.000
1,210.000

-

l,,240.000

bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu l5000'in alıında olan yerlerıle t4,000, ilçe/belde nüJıısu l5001-10000

urasında olan yerlerde Ü.000 alınacakur.
(8 yıl) vıuleli, %15 peşin l08 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin l20 ay (]0 yn)
ı,adeli alıernaliıer ile saıılacakıır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan ıuıor peşinal oldrak ahnacakıır.)

Konuı Bedelinin % l0'u peşin 96 ay

Başvuru beıleli olıırak, ilçe/belde nüfiısu l5000'in alıında olan yerlerde t4.000, ilçe/belde nüfiısu l500I-40000
arasında olan yerleru]e t6.000 alınacaktır.
jlk taksiı ödemesi Gay.imenkul saıış sözleşmesi imzalanmasını takip eden oydan iıibaren başlaılacahır.
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