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KAYSERİ İLİ - MELİKGAZİ İLÇESİ - MİMARSİNAN MAHALLESİ 
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 3.ETAP 

285 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 
TOPLU KONUT PROJESİ 

 
SÖZLEŞME İMZALAMA BİLGİLENDİRME 

DUYURUSU 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği 
çerçevesinde “Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası 
3.Etap 285 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir. 
 
Projede, inşaat seviyesi belirli bir aşamaya gelmiş olup, ihale sonrası oluşan maliyet bedelleri 
üzerinden nihai şerefiyeli konut satış fiyatları belirlenmiştir. Bu itibarla, ilk etapta 17.05.2022 
tarihinde Konut Belirleme Kurası çekilmiş olup, hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve 
Müzakere Tutanağı imzalama işlemlerine başlanacaktır.  
 
 Sözleşme imzalama işlemleri 09-30 Haziran 2022  tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

 
 Söz konusu Projede, satışa aracılık eden banka T. Halk Bankası A.Ş. olup, Temerküz 

Şube Kocasinan Argıncık Şubesidir. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Müzakere 
Tutanağı bu Şube tarafından imzalatılacaktır. 

 
 Konut alıcıları, alternatiflere göre ödeme planı seçimlerini, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 

imzalama aşamasında yapacaklardır.  
 
 Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından, seçilen satış alternatifine göre 

belirlenecek peşinat miktarı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecektir. 
 

 Başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir. 

 T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve 
bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında 
saklanacak). 

 Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için 
düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma 
Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter 
tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge. 
 

 Hak sahiplerine, becayiş (karşılıklı konut değiştirme) yapma hakkı verilmiştir. Gerek (2+1) 
nitelikli ve gerekse (3+1) nitelikli konut alıcıları, hem kendi aralarında hem de çapraz olarak 
birbirleri ile becayiş yapabileceklerdir. Bu durumda, her iki hak sahibi de, Gayrimenkul Satış 
Sözleşmesi ve Müzakere Tutanağı imzalama aşamasında Bankada becayiş yapmak istediklerine 
ilişkin ekte yer alan dilekçeyi imzalayacaktır. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonra 
herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.  
 

 

T.C. 
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
Finansman Daire Başkanlığı 
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SATIŞA SUNULACAK GAYRİMENKULLERİN SATIŞ YÖNTEM VE KOŞULLARI 

Hak sahipleri için satış işlemleri, iki farklı seçenek üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 

1) Sabit Taksit ve %0,49 Faiz Oranı Alternatifi İle Sözleşme İmzalama İşlemleri 
 
 Konut alıcıları, satış bedelinin %10’u oranında (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) 

peşinat yatıracak ve geriye kalan tutarın tamamına aylık %0,49 vade farkı oranı uygulanarak, 
bulunan tutarı 240 ay vade ve sabit taksit ile ödeyecektir.  

 
 İlk taksit ödemesi, sözleşme imzalama tarihini takip eden ilk ay itibariyle başlayacak 

olup, ödemeler her ayın en geç 20. gününe kadar yapılacaktır. 
 

 Alıcıların peşin ödeme ile konut satın almaları durumunda herhangi bir indirim 
uygulanmayacaktır. 

 
 Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir. 

 
 Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu 

üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. 
 
 Sabit taksitli olarak sözleşme imzalayan konut alıcıları, Sözleşmeden doğan haklarını 

üçüncü şahsa devir edemeyeceklerdir. 
 

 Konut alıcılarının borçları bitene kadar, kendisi ve ailesi için ikamet koşulu aranacaktır. 
Aksi durumun tesbiti halinde sözleşmeleri fesih edilecektir. 

 

2) Memur Maaş Artış Oranına Endeksli Taksit Ödemesi Alternatifi İle Sözleşme İmzalama 
İşlemleri 

 
 Konut alıcıları  satış bedelinin %10’u oranında (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) 

peşinat yatıracak ve geriye kalan borç tutarı 180 ay vadelendirilecektir. Borç bakiyesi ve aylık 
taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık 
dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda 
artırılacaktır.  

 
 İlk taksit ödemesi, taşınmazın teslim tarihini takip eden ilk ay itibariyle başlayacak olup, 

ödemeler her ayın en geç 20. gününe kadar yapılacaktır. İlk 6 aylık dönemsel artış, taşınmazın 
teslimini takip eden bir sonraki artış döneminden itibaren başlatılacaktır. 

 
 Alıcıların peşin ödeme ile konut satın almaları durumunda herhangi bir indirim 

uygulanmayacaktır. 
 

 Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir. 
 

 Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu 
üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. 

 
 Konut alıcıları, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden 

doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir. Devir esnasında, devir edene ait varsa 
ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçlar 
kapatılacaktır.  
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Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri 

 
 Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerine; TOKİ ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ”  sorgulanarak,  %10 peşin ve 240 ay 
vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları, teslim tarihini takip eden ilk ay itibariyle 
başlayacak şekilde satış işlemi gerçekleştirilecektir. Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 
son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge 
veya il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. 

 

DİĞER HUSUSLAR 
 
 Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi 

ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir. 
 

 Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca 
alıcılar tarafından ödenecektir. 

 
 Açıklanan satış bedellerine KDV dâhil edilmemiştir. Satışı yapılan konutun teslim tarihinde, 

başlangıçtaki satış fiyatı ve teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönem artışı tutarları toplamı 
üzerinden hesaplanan toplam satış bedeli esas alınarak, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli 
KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil edilecektir. Ayrıca, teslimden 
sonraki 6 aylık artış dönemlerin başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı 
üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde KDV tahsil edilecektir. 

 
 Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden 

bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak 
tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin içinde bulunduğu aydan geçerli 
olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış 
olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. 

 
 Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, 

İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.  
 

 Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, konut alıcılarının Gayrimenkul Satış 
Sözleşmeleri feshedilerek, gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve 
ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.  

 
 Konut alıcısı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ayrıca, peşinat 
yatırarak, Sözleşme imzalayan hak sahipleri, konutun fiili tesliminden önce herhangi bir 
gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 

 
 Gayrimenkul satış işlemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.  


