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KONUT VE KIRSAL KESİM ARSA HAK SAHİPLİĞİNDE BAŞVURU VE
SIRALAMA TÜZÜĞÜ

[(18.9.2007 – R.G. 170 – EK III – A.E. 655 Sayılı Tüzüğün), (8.7.2014 – R.G. 150 – EK III – A.E.
425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli]

KONUT EDİNDİRME YASASI

(63/2007 ve 5/2010 Sayılı Yasalar)

5(2), 6(1), 8(2) ve 9(1) maddeler Tahtında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası’nın
5(2), 6(1), 8(2) ve 9(1) maddeleri uyarınca aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Konut ve Kırsal Kesim Arsa Hak Sahipliğinde Başvuru ve
Sıralama Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Birinci Kısım
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık” Konut Edindirme Biriminin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.
“Bakan” İskan işleriyle görevli Bakanı anlatır.

63/2007 “Birim” Konut Edindirme Yasasını uygulamak üzere oluşturulan
Bakanlık bünyesindeki organizasyonu anlatır.
“İdare” Konut Edindirme İdaresini anlatır.
“Kırsa Kesim”, Konut Edindirme Yasasının 21’inci maddesine ekli
Cetvelde belirtilen köy ve bölgeleri anlatır.
“Kırsal Kesim Arsası”, bu Tüzük amaçları bakımından Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde kısa ve uzun vadede Devletçe
dağıtılan, diğer kamu maksatları için kullanılacakların dışında kalan, inşa
faaliyetlerinin yapılmasına elverişli arazi parçalarını anlatır.
“Kırsal Kesim Arsa Hak Sahibi”, Konut Edindirme Yasasının 7’nci
maddesinde belirtilen niteliklere sahip kişiyi anlatır.
“Konut”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları için projelendirilen
ortak kullanım alanları hariç en az 60, en çok 130 metrekare kapalı alanı
olan yapıları anlatır.
“Konut Hak Sahibi”, Konut Edindirme Yasasının 4’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere sahip kişiyi anlatır.
“Mortgage Sistemi”, yurttaşların konut edindirme sürecinde kullanılan ve
Konut Edindirme Yasasının 13’üncü maddesinde anlatılan finans
kuruluşlarının ipotekle kredilendirme yöntemini anlatır.

Amaç
63/2007

3. Bu Tüzüğün amacı, Konut Edindirme Yasası amacı doğrultusunda Kırsal
Kesim Arsa hak sahiplerinin ve Mortgage Sistemi ile yapılacak olan
konutların hak sahiplerinin, saptanması ve sıralanması sürecinde,
başvuru yapacak yurttaşlarda doldurmaları istenecek başvuru formu,
içeriği ve başvuruda istenecek olan belgeler ile sıralamada uygulanacak
olan puanlama yöntemi ve prensiplerinin belirlenmesidir.
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İkinci Kısım
Başvurular ve Hak Sahipliliğinin Tesbiti

Konut Hak
Sahipliği İçin
Başvuru

4. Konut hak sahipliği için yurttaşlar, İdarenin yerel bir gazetede üç gün
boyunca yapacağı duyuru ile ilan edilecek tarihler arasında başvurusunu
yapar. Yurttaşlar başvurularını yapmak üzere Konut Edindirme
Biriminden bu Tüzüğe ekli Ek-1’de belirlenen imzalı ve mühürlü
başvuru formlarını temin eder, İdare tarafından başvuru formu ile
sunulması istenen tüm evrakları hazırlamak suretiyle de Konut
Edindirme İdaresine başvurularını yaparlar.

Kırsal Kesim
Arsa Hak
Sahipliği İçin
Başvuru

5. Kırsal Kesim Arsa hak sahipliği için yurttaşlar, İdarenin dağıtım
yapılacak köy kahvelerinde ilgili kaymakamlık aracılığıyla otuz gün
boyunca yapacağı yazılı duyuru ile ilan edilecek tarihler arasında
başvurusunu yapar. Yurttaşlar başvurularını yapmak üzere Konut
Edindirme Biriminden bu Tüzüğe ekli Ek-2’de belirlenen imzalı ve
mühürlü başvuru formlarını temin eder. İdare tarafından başvuru formu
ile sunulması istenen tüm evrakları hazırlamak suretiyle Konut
Edindirme İdaresine başvurularını yaparlar.

Hak Sahiplerinin
Başvuruda Doğru
Beyan
Yükümlülüğü

6. Hak sahipleri, İdareye yalan veya yanlış beyanda bulunmaları
durumunda, İdare yalan veya yanlış beyanlardan dolayı hak sahipliğini
iptal edebileceği gibi, yalan veya yanlış beyanda bulunanlar hakkında
yasal işlem de başlatır. İdare gerektiği durumlarda, sunulan belgelerin
doğruluğu için gerekli araştırmayı yapar.

Konut Hak
Sahipliğinin
Tesbiti
63/2007

7. İdare, başvuru tarihini takip eden 60 gün içerisinde Konut Edindirme
Yasasının 4’üncü maddesinde aranan niteliklere göre hak sahiplerini
tesbit eder. İdare tarafından Hak sahibi olarak tesbit edilenlere birim
tarafından yazılı bildirimde bulunulur.

Kırsal Kesim
Arsa Hak
Sahipliğinin
Tesbiti
63/2007

8. İdare, başvuru tarihini takip eden 30 gün içerisinde sayılı Konut
Edindirme Yasasının 7’nci maddesinde aranan niteliklere göre hak
sahiplerini tesbit eder. İdare tarafından hak sahibi olarak tesbit edilenlere
birim tarafından yazılı bildirimde bulunulur.

Üçüncü Kısım
Hak Sahiplerinin Sıralanması

Konut Hak
Sahiplerinin
Puanlama
Yöntemiyle
Sıralanması

9. Konut hak sahiplerinin sıralanması aşağıda belirtilen nitelikler dikkate
alınarak 100 puan üzerinden yapılır. Her niteliğin puan değeri aşağıda
belirtildiği gibidir. Hak sahiplerine, temel puanlama kriterlerinde yer alan
seçeneklerden sadece birinden puan verilir.

(1) İkamet ve çalışma yeri ile ilgili alacağı puan 30 puan
(A) Konutun yapılacağı yerleşim yeri veya
yöresinde ikamet etmesi durumunda o yöre doğum ve
kökenli ise; 30
(B) Konutun yapılacağı yerleşim yeri veya
yöresinde ikamet etmesi durumunda o yöre doğum ve
kökenli değilse ve geçici nedenlerle ikamet ediyorsa; 10
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(C) Eşi ve/veya kendisi, İlgili yerleşim yeri veya
yöresi doğum ve kökenli olup ve başka bir bölgede
ikamet ediyorsa ve konutun yapılacağı yerleşim yeri
veya yöresinde sürekli olarak çalışıyor ise; 10
(Ç) Eşi ve/veya kendisi, İlgili yerleşim yeri veya
yöresi doğum ve kökenli değilse ve başka bir bölgede
ikamet ediyorsa ve konutun yapılacağı yerleşim yeri
veya yöresinde sürekli olarak çalışıyor ise 5
(D) Kendinin veya eşinin konutun yapılacağı
yerleşim yerinde doğup, başka bölgelerde veya yurt
dışında ikamet ediyor ise; 20

(2) Aile yapısı ile ilgili alacağı puan 10 puan
Kendisiyle ikamet eden ve bakmakla zorunlu olduğu
çocuk veya yakınlarının sayısının fazlalığı.
(A) 2 çocuk var ise; 5
(B) 3 ve yukarı çocuk var ise; 10

(3) İkamet edilen konutla ilgili alacağı puan 15 puan
(A) İkamet ettiği konuta ödediği kiranın (kirada
kalıyorsa) toplam aile gelirine oranının %20 ve üzeri
olması; 15
(B) İkamet ettiği konut aile yakınlarından birinin ise
ve kira ödemiyorsa; 5
(C) İkamet ettiği konut aile yakınlarının malı ise ve
onlarla beraber yaşıyorsa; 10

(4) İkamet ettiği konutun sağlık koşullarına uygun
olmaması durumunda alacağı puan (Sağlık
Bakanlığınca verilecek rapora göre) 5 puan

(5) Kendinin eşinin veya reşit olmayan çocuklarının
konut yapmaya elverişli arazi ve/veya arsası
bulunmaması ile ilgili alacağı puan 10 puan

(6) Toplam aylık aile gelirinin tesbit edilen konut
keşif maliyetinde ödenmesi gereken aylık taksit
miktarına oranının %20’den az %40’dan fazla
olmaması ile ilgili alacağı puan 10 puan

(A) %20 - %30 arası 5
(B) %30 - %40 arası 10

(7) Kendinin veya eşinin taşınmaz mallarının
toplam miktarı ile ilgili alacağı puan 10 puan
(A) Arsa nitelikli olmayan arazi toplamı 5 dönüm
kadar ise; 10
(B) Arsa nitelikli olmayan arazi toplamı 5
dönümden fazla ise; 5

(8) Annesiyle babasının ve eşinin annesiyle
babasının adlarına kayıtlı taşınmaz mallarının azlığı
ile ilgili alacağı puan 10 puan
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Kırsal Kesim
Arsa Hak
Sahiplerinin
Puanlama
Yöntemiyle
Sıralanması

10. Kırsal kesim arsa hak sahiplerinin sıralanması aşağıda
belirtilen nitelikler dikkate alınarak 100 puan
üzerinden yapılır. Her niteliğin puan değeri aşağıda
belirtildiği gibidir. Hak sahiplerine, temel puanlama
kriterlerinde yer alan seçeneklerden sadece birinden
puan verilir.

3.A.E. 425 / 14 (1) İkamet ve çalışma yeri ile ilgili alacağı puan 30 puan
(A) İlgili yerleşim yeri kökenli olup, o yerleşim
yerinde sürekli ikamet ediyor ve sürekli çalışıyor. 30
(B) İlgili yerleşim yeri kökenli olup, o yerleşim
yerinde sürekli ikamet ediyor. 25
(C) İlgili yerleşim yeri kökenli olup, o yerleşim yeri
veya yöresinde sürekli çalışıyor, ancak başka
bölgelerde sürekli ikamet ediyor. 20
(Ç) İlgili yerleşim yeri kökenli olup, başka
bölgelerde sürekli ikamet ediyor. 15
(D) İlgili yerleşim yeri kökenli olmayıp, o yerleşim
yeri veya yöresinde ikamet ediyor ve/veya çalışıyor. 10
(E) İlgili yerleşim yeri kökenli olmayıp, başka
bölgelerde sürekli ikamet ediyor veya çalışıyor. 5

3.A.E. 425 / 14 (2) Aile yapısı ile ilgili alacağı puan 10 puan
(A) Evli veya boşanmış olup birlikte ikamet ettiği
ve/veya bakmakla zorunlu olduğu çocuğu var. 10
(B) Evli veya boşanmış olup birlikte ikamet ettiği
ve/veya bakmakla zorunlu olduğu çocuğu yok. 5
(C) Bekar. 5

3.A.E. 425 / 14 (3) İkamet edilen konutla ilgili alacağı puan 15 Puan
(A) İkamet ettiği konuta, onaylanmış kira
mukavelesi ile kira ödüyor. (aile gelirinden %20
fazla) 15
(B) Evli olup ikamet ettiği konut aile yakınlarının
malı ve onlarla beraber yaşıyor. 15
(C) Evli olmayıp ikamet ettiği konut aile
yakınlarının malı ise ve onlarla beraber yaşıyor. 10
(Ç) Herhangi bir kişinin konutunda, yalnız kendisi
veya eş ve çocukları ile birlikte kira ödemeden ikamet
ediyor. 5

3.A.E. 425 / 14 (4) İkamet ettiği konutun sağlık koşullarına uygun
olmaması durumunda alacağı puan (resmi
makamlarca verilecek rapora göre) 5 Puan

3.A.E. 425 / 14 (5) Toplam aylık aile gelirinin azlığı 15 Puan
(A) Kendi ve/veya eşi çalışıyor ve sürekli bir geliri
var. 15
(B) Kendi ve eşi çalışmıyor ve sürekli bir gelirleri
yok. 5
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3.A.E. 425 / 14 (6) Kendisinin veya eşinin taşınmaz mallarının
toplam miktarı ile ilgili alacağı puan 15 Puan
(A) Arsa nitelikli olmayan arazisi yok 10
(B) Arsa nitelikli olmayan arazi toplamı beş
dönüme kadar. 10
(C) Arsa nitelikli olmayan arazi toplamı beş
dönümden fazla. 5

3.A.E. 425 / 14 (7) Annesiyle babasının ve eşinin annesiyle
babasının adlarına kayıtlı arsa ve/veya arsa nitelikli
taşınmaz mallarının miktarı ile ilgili alacağı puan 10 Puan
(A) Arsa/arsa nitelikli arazi/konut yok. 10
(B) Toplamı beş adete kadar arsa/arsa nitelikli
arazi/konut var. 5

Dördüncü Kısım
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi 11. Bu Tüzük kuralları Konut Edindirme İdaresi tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 12. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
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Ek 1
(Madde 4)

KONUT EDİNDİRME BİRİMİ
KONUT İÇİN HAK SAHİPLİLİK MÜRACAAT FORMU

Müracaat Sahibine ait bilgiler

Adı-Soyadı:
Kimlik Kartı No:
İkamet Adresi ve Telefon no:
Görevli memurun imzası ve mühür

Hak sahipliği Tesbiti ve sıralama İçin Gerekli Olan Bilgi ve Belgeler

A – GEREKLİ BELGELER

1. KKTC Kimlik Kartının Tastik Memurundan onaylı fotokopisi.
2. Evlilik Belgesinin Tastik Memurundan onaylı fotokopisi.
3. Muhtarlıktan alınacak olan ikamet belgesi.
4. Muhtarlıktan alınacak Müracaat Sahibinin ve eğer evli ise eşinin aslen nereli olduğunu

belirten belge.
5. Muhtarlıktan alınacak olan ikamet edilen konutun mülkiyet durumunu ve kimlerin ikamet

ettiğini açıklayan belge
6. Muhtarlıktan alınacak aile bireylerini ve ailenin bakmakla yükümlü olduğu bireyleri

belirten belge.
7. Kirada ikamet edilmesi durumunda kira sözleşmesinin Tastik Memurundan onaylı

fotokopisi ve Kira gelir vergisinin ödendiğini gösteren belge.
8. Müracaat sahibinin ve eğer evli ise eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alacağı iş yeri

adresini belirten belge
9. Müracaat sahibinin ve eğer evli ise eşinin çalışılan kurumdan alınacak aylık kazancı

gösteren belge. (serbest çalışmıyorsa)
10. Müracaat sahibinin ve eğer evli ise eşinin serbest olarak çalışması durumunda Gelir ve

Vergi Dairesinin onayladığı en son gelir beyanı
11. Müracaat sahibinin, evli ise eşinin ve eğer varsa reşit olmayan çocuklarının taşınmaz mal

varlığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesi’nden alınacak mal araştırma belgesi.
12. Müracaat Sahibinin anne ve babasının ve eğer evli ise eşinin anne ve babasının taşınmaz

mal varlığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesi’nden alınacak mal araştırma belgesi.

B – MÜRACAAT SAHİBİNİN VERECEĞİ YAZILI BEYANLAR

1. Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de), Konut Edindirme Yasası veya bu Yasa ile
yürürlükten kaldırılan Sosyal Konut Yasası veya Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim)
Yasası uyarınca konut ve/veya kırsal kesim arsası almamış olduklarını belirten yazılı
beyanları.

2. Mahkeme emriyle mecburi satış dışında konutunu ve veya konut yapmaya elverişli
arsasını ve/veya arazisini yapacağı başvuru tarihinden önceki beş yıllık sürede satış, hibe
veya benzeri şekilde devretmemiş olduğuna dair yazılı beyanı.

3. Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de), sözleşme ile taksit yöntemiyle konut ve/veya arsa
satın almamış olduğuna dair yazılı beyanı.

4. Yurt dışında ikamet eden müracaat sahibinin kesin dönüş yapacağına dair yazılı beyanı.
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2.A.E. 425 / 14
Ek 2

(Madde 5)

KONUT EDİNDİRME BİRİMİ

KIRSAL KESİM ARSASI HAKSAHİPLİLİĞİ MÜRACAAT FORMU

Birim Tarafından Doldurulacak Kısım
Birim Görevlisi İmza ve Mühür

(Mühürsüz ve imzasız müracaat formunun
herhangi bir geçerliliği yoktur.)

Sayı
Tarih
Sıra No

Müracaat Sahibinin
Adı Soyadı Kimlik Kartı No:

Evli ise Eşinin Adı Soyadı Kimlik Kartı No:
Arsa Talep Edilen Yer

Müracaat sahibi ekteki gerekli yerleri
doldurup, istenen evraklar ve yazılı
beyanlarla birlikte şahsen kendisi,

kimlik kartı veya yetki belgesi ibraz
ederek Konut Edindirme Birimi’ne

verecektir.

Ev-İş Telefon No
Cep Telefon No
Sürekli İkamet Adresi

63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasasının 7’nci maddesine göre aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar kırsal kesim arsa hak sahibi
sayılır;
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ;
(2) 20 yaşını doldurmuş olmak veya 20 yaşından küçük olması durumunda evli olmak;
(3) Kendinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının oturmaya elverişli tapulu bir konutu bulunmamak ve/veya konut

yapmaya elverişli arası ve/veya arazisi bulunmamak ve kendi başına bir konut yapmasına olanak sağlayacak düzeyde geliri ve
mali imkanı olmamak. Ancak mahkeme kararı ile ayrılan eşlerde, aileye ait tapulu konutun veya konut yapmaya elverişli
arsanın veya arazinin mahkeme kararı ile velayet altındaki çocuğa veya çocuklara devredilmesi durumunda, velayeti alan
ebeveynin konutta ikameti hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.

(4) Mahkeme emriyle mecburi satış dışında konutunu ve/veya konut yapmaya elverişli arsasını ve/veya arazisini bu Yasa
kuralları uyarınca konut edinmek için yapacağı başvuru tarihinden önceki beş yıllık sürede satış, hibe veya benzeri şekilde
devretmemiş olmak;

(5) Sözleşme ile taksit yöntemiyle konut ve/veya arsa satın almamış olmak;
(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmek; Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup, yurt dışında ikamet

edip kesin dönüş yapacağını yazılı olarak beyan edenlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etme koşulu aranmaz.
(7) Bu Yasa veya bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Sosyal Konut Yasası veya Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası

uyarınca konut ve/veya kırsal kesim arsası almamış olmak.

MÜRACAAT SAHİBİNİN VE EVLİ İSE EŞİNİN FORM EKİNDE VERECEĞİ BELGELER
1. Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de) KKTC Kimlik Kartının fotokopisi.
2. Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de) Muhtarlıktan alınacak olan ikamet belgesi (muhtar ve en az iki aza imzalı)

Muhtarlık bu forma ekli ilgili yerleri de onaylayacaktır.
3. Evli ise Evlilik Belgesinin fotokopisi.
4. Müracaat sahibinin, evli ise eşinin ve eğer varsa reşit olmayan çocuklarının taşınmaz mal varlığını gösteren Tapu

ve Kadastro Dairesi’nden alınacak mal araştırma belgesi.
5. Kirada ikamet edilmesi durumunda kira sözleşmesinin Tastik Memurundan onaylı fotokopisi ve Kira gelir

vergisinin ödendiğini gösteren belge.
6. Müracaat sahibinin ve eğer evli ise eşinin de serbest olarak çalışması durumunda Gelir ve Vergi Dairesinin

onayladığı en son gelir beyanı.
7. Yurt dışında ikamet eden müracaat sahibinin kesin dönüş yapacağına dair yazılı beyanı.
8. İkamet edilen konutun mülkiyet belgesi sunulacaktır. Eğer sözleşme ile taksit yöntemiyle alınmış ise ve mülkiyet

belgesi yok ise satış sözleşmesi sunulacaktır.
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MÜRACAAT FORMU EKLERİ

EK:I
1. MÜRACAAT SAHİBİ HAKKINDA BİLGİ :

Adı Soyadı
Kimlik Kartı No
Doğum Yeri ve Tarihi
Anne – Baba adı
Medeni Hali (Evli ise) eşi ile yaşıyor (E/H)
Sürekli İkamet Adresi
Mesleği

2. MÜRACAAT SAHİBİ EVLİ İSE EŞİ HAKKINDA BİLGİ :

Adı Soyadı
Kimlik Kartı No
Doğum Yeri ve Tarihi
Anne – Baba adı
Mesleği

3. MÜRACAAT SAHİBİNİN VE EVLİ İSE EŞİNİN DE TAPU KAYITLI TAŞINMAZ TÜM MAL VARLIĞI BEYANI :
Kazası Köyü P/H Parsel Hissesi

1
2
3

4. MÜRACAAT SAHİBİNİN VE EVLİ İSE EŞİNİN DE , ÜZERİNE TAPU KAYITLI OLMAYIP, KULLANIMLARINDA
OLAN ( YAKIN AKRABALARININ , TAHSİS , KİRA , v.b. ) TAŞINMAZ MAL VARLIĞI BEYANI: ( ARSA, KONUT,
TARLA, VE KENDİLERİ TARAFINDAN YAPILAN BİTMİŞ / BİTMEMİŞ İNŞAAT)

Mal Sahibi Kazası Köyü P/H Parsel Hisse
1
2
3

5. MÜRACAAT SAHİBİNİN VE EVLİ İSE EŞİNİN DE ANNE VE BABASININ TAŞINMAZ MAL VARLIĞI BEYANI :
Mal Sahibi Kazası Köyü P/H Parsel Hisse

1
2
3
4
5
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EK:II
MUHTARLIK BEYANI

Müracaat sahibi ve/veya eşinin, ikamet durumunu belirten “Resmi İkamet Belgesi” ekte verilmiştir.

I. MÜRACAAT SAHİBİNİN İKAMET YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER :

 Müracaat sahibinin .............................................................. köyünde
İkamet etmeğe başladığı tarih :................................................................
Önceki ikamet adresi (varsa) :................................................................

 Müracaat sahibinin eşinin (evli ise) :
İkamet etmeğe başladığı tarih :................................................................
Önceki ikamet adresi (varsa) :................................................................

II. MÜRACAAT SAHİBİNİN İKAMET ETTİĞİ KONUT İLE İLGİLİ BİLGİLER:
(Mülkiyet belgesi sunulacaktır. Eğer sözleşme ile taksit yöntemiyle alınmış ise ve mülkiyet belgesi yok ise satış sözleşmesi

sunulacaktır. Kira ile ikamet ediliyorsa kira mukavelesi ve vergisinin ödendiğine dair belge de eklenecektir....)

 Konut Sahibinin Adı-Soyadı :................................................................. Tel No:.......................................................

 Konut Sahibi ile yakınlığı :.................................................................. (anne,baba,kardeş,arkadaş,ev sahibi v.b.)

 İkamet Şekli :.......................................................................................................................................
(alttaki seçeneklerden ilgili olan yazılacaktır.)

a) Kiracı b) Konut Sahibi ile birlikte ailesiyle c) Konut Sahibinin izni ile yalnız kendi ve ailesi
 İkamet Şekli ile ilgili genel açıklayıcı bilgiler:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 MÜRACAAT EDEN AİLENİN (EVLİ DEĞİLSE KİŞİNİN) BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN
BEYANI:

Adı Soyadı Doğum Tarihi Okulu Düşünceler

1

2

3

4

Ekte verilen İkamet Belgesi ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederiz.
Muhtar
Adı Soyadı : .......................................................... İmza ve Mühür: ...........................................................
Tel No : ......................................................... Damga Pulu

Azalar
1- Adı Soyadı : ................................................. İmza : ................................................
2- Adı Soyadı : ................................................. İmza : ................................................

Tarih: ...............................................................
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EK:III
İŞYERİ VE GELİR BEYANI

1. Müracaat Sahibinin Bilgileri ( ücretli veya serbest çalışıyorsa )

 Çalıştığı İşyerinin Adı-Adresi :.......................................................................................
........................................................................................

 Çalışmaya Başladığı Tarih :.......................................................................................

 Çalıştığı İşyerindeki Görevi :.......................................................................................

 Çalıştığı İşyerindeki Aylık Net Geliri :.......................................................................................

İşyeri Yetkilisinin
Adı-Soyadı-Ünvanı :.........................................................................
İmza-Mühür :........................................................................
Tarih :........................................................................

2. Müracaat Sahibinin (evli ise) Eşinin Bilgileri ( ücretli veya serbest çalışıyorsa )

 Çalıştığı İşyerinin Adı-Adresi :...............................................................................................
................................................................................................

 Çalışmaya Başladığı Tarih :...............................................................................................

 Çalıştığı İşyerindeki Görevi :...............................................................................................

 Çalıştığı İşyerindeki Aylık Net Geliri :........................................................................................

İşyeri Yetkilisinin
Adı-Soyadı-Ünvanı :...........................................................................................

İmza-Mühür :...........................................................................................

Tarih :...........................................................................................

Not: Müracaat Sahibinin ve/veya eşinin serbest çalışması durumunda Gelir ve Vergi Dairesinden onaylanmış en son gelir
beyannamesi sunulacaktır.



11

EK:IV

MÜRACAAT SAHİBİNİN VE (evli ise ) EŞİNİN VERECEĞİ YAZILI BEYANLAR

 Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de), herhangi bir şekilde devletten icar yöntemiyle konut, ve/veya Konut Edindirme
Yasası veya bu Yasa ile yürürlikten kaldırılan Sosyal Konut Yasası veya Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası
uyarınca konut ve/veya kırsal kesim arsası aldıklarını / almadıklarını belirten yazılı beyanları.

( aldım / almadım )
Müracaat sahibinin beyanı ............................................................ Eşinin beyanı .............................................................................

 Mahkeme emriyle mecburi satış dışında konutunu ve veya konut yapmaya elverişli arsasını ve/veya arazisini yapacağı
başvuru tarihinden önceki beş yıllık sürede satış,hibe veya benzeri şekilde devretmemeiş olduğuna dair yazılı beyanı.

( devrettim / devretmedim )

Müracaat sahibinin beyanı ...................................................... Eşinin beyanı ...................................................................................

 Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de), sözleşme ile taksit yöntemiyle konut ve/veya arsa satın aldığına/almadığına dair yazılı
beyanı. (yap-satçılardan,şahıslardan arsa ve/veya konut)

(aldım / almadım )

Müracaat sahibinin beyanı ........................................................ Eşinin beyanı ..................................................................................

 Müracaat sahibinin (evli ise eşinin de), yakın akrabalarının veya herhangi bir kişinin mülkünde olan arsaya / tarlaya / ev
üzerine, kendileri tarafından herhangi bir konut yaptığının / yapmadığının / yapmakta olduğunun yazılı beyanı

( Yaptım / yapmadım / yapıyorum)

Müracaat sahibinin beyanı ......................................................... Eşinin beyanı ................................................................................

 Kendimin, eşimin veya velayetim altındaki çocuklarımın oturmaya elverişli tapulu bir konutumunun bulunmadığını ve/veya
konut yapmaya elverişli arsamız ve/veya arazimin bulunmadığını ve kendi başımıza bir konut yapmamıza olanak
sağlayacak düzeyde gelirimiz ve mali imkanımız olmadığını beyan ederim.

Müracaat sahibinin beyanı .............................................................. Eşinin beyanı

Adı Soyadı : ........................................................ İmza : ......................................................

Eşinin Adı Soyadı : ........................................................ İmza : ......................................................

Tarih : ......................................................
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 Konut Edindirme İdaresi, yapılacak başvurularda önce 63/2007 Sayılı Yasanın 7’nci maddesine göre aranan nitelikleri
taşıyanları tespit eder ve daha sonra 8’inci maddenin (1)’inci fıkrasındaki önceliklere göre sıralamaya koyarak hak sahiplerini
sırlar. Kaynak sayısına göre de arsa alacak haksahiplerini belirler. (63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, 9.madde, 2. Fıkra)

 Kırsal kesim arsa satışında ve kırsal kesim arsası olarak icar edilen hali arazilerin icarında İdare, hak sahibine ödeme
devreleri ile en çok on yıl süre verir ve kırsal kesim arsa satış sözleşmesi veya hali arazi icar sözleşmesi ile %20’si peşin,
geriye kalanın ise aylık eşit taksitlere bölünerek ödenmesi sağlanır. (63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, 18.madde,
1.fıkra)

 Bu Yasa uyarınca kırsal kesim arsası alan hak sahipleri, bunların mülkiyetlerini devralana kadar, eşi ve çocukları dışında hiç
kimseye devredemezler ve satışını yapamazlar. (63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, 31. Madde, 1.fıkra)

 Arsa parselasyonlarının tamamlanıp hak sahiplerine devredilme tarihini takip eden bir yıl içerisinde konut projesini hazırlayıp
gerekli izinleri alarak inşa faaliyetlerine başlamayan hak sahibi, hak sahipliğini yitirir ve İdare tarafından arsa geri alınarak yeni
bir hak sahibine verilir. (63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, 36. Madde)

 Bu Yasa uyarınca parselasyonu yapılan arsalarda hak sahibi, arsayı kullanımına aldığı günden itibaren emlak vergisini
ödemekle mükelleftir. (63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, 34. madde)

 Hak sahipleri, İdareye yalan veya yanlış beyanda bulunmaları durumunda, İdare yalan veya yanlış beyanlardan dolayı hak
sahipliğini iptal edebileceği gibi, yalan veya yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem de başlatır. (63/2007 Sayılı Konut
Edindirme Yasası, 30. madde)

Müracaat Sahibinin Beyanı:
Bu müracaat formu ile eklerinde verilen bilgilerin, yazılı beyanlarımın ve belgelerin doğru olduğunu , söz konusu kuralları
okuyup anladığımı ve ilgili 63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası’na uyacağımı beyan ederim.

Müracaat Sahibinin Evli İse Eşinin

Adı Soyadı :...................................................................................... :...........................................................................
Kimlik Kartı No :...................................................................................... :...........................................................................
İkamet Adresi :...................................................................................... :...........................................................................

....................................................................................... ............................................................................
İş Yeri Adresi :...................................................................................... :...........................................................................

....................................................................................... ............................................................................
İmza :...................................................................................... :...........................................................................
Tarih :...................................................................................... :...........................................................................
Ev- İş Tel No :...................................................................................... :...........................................................................
Cep Tel No :...................................................................................... :...........................................................................

* Bu Müracaat Formu 6 sayfadan oluşmaktadır....


