
 
 

2013 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.

http://tureng.com/search/directorate general for construction affairs
http://tureng.com/search/directorate general for construction affairs


 

   THE AIM OF RESETTLEMENT 

 

  Our aim is to resolve social and economical needs of a family in order to 
provide being an owner of a house, a barn, a shop, a wirehouse, a land, etc. and 
sustaining quality life by supporting the plans and projects. 
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 The provision of development in villages,  

 

 To promote aggregation ,  

 

  To transport villages to more suitable places,  

 

 To unify villages which have been broken up by the natural disaster, 

 

 To improve the physical layout, development, 

 

 To make a village development area next to the village centre, 

 

 To create planned village centres. 
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 The Works; 

 

 To find new settling areas suitable for settlement (The land belonging to 

the village or the treasury) 

 

 To prepare the geological and geotechnical reports of these areas, 

 

 To make reconstruction plans, 

 

 To make parcelling, selling, 

 

 To improve suitable plan and project according with regulations with the 

aim of building regional and modern structures, 

 

 To provide against in order to ensure compliance with plans and projects. 
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1- TRANSPORTING VILLAGE 

  

2-  VILLAGE AGGREGATION 

  

3- VILLAGE DEVELOPMENT AREA 

  

4- TRANSPORTING THE VILLAGES TO THE NEW SETTLING 

AREAS WHICH ARE BROKEN UP BECAUSE OF DISASTER. 

  

 REGULATION OF PHYSICAL SETTLEMENT 
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1- VILLAGE TRANSPORTATION (Changing The Settlement Area) 

 

 Because of the unfavorable settlement, the villages, which are 

thought to be too expensive to develop in place,are moved to the more 

suitable settlements. It is posible in condition with the desire of adult 

population. The substructure services, social and economical foundations 

are prevented by the government. Families supported by the credits in order 

to build house and barn structures. 
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Old Settling 

Place 

New Settling 

Place 

Çankırı-Çerkeş-Ağaca Village 

Akhasan Dam 
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Çorum-Merkez-Atçalı Village 

Old Settling 

Place 

New Settling 

Place 
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2- VILLAGE AGGREGATION  

 

 Aggregations of the village or neighbor village, which consist of 

dispersed settling units such as neighborhood, field, etc., It is posible in 

condition with the desire of adult population. This aggregation is done in a 

new settling area or the village’s and the neighbor villages’on their own 

borders. The substructure services, social and economical foundations are 

prevented by the government. Families supported by the credits in order to 

build house and barn structures. 
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3- VILLAGE DEVELOPMENT AREA 

 

 This application is done next to the village centre if there is a need 

or a desire by the people. There must be at least 5 families. Families 

supported by the credits in order to build house and barn structures. 
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İzmir-Menderes-Bulgurca 
Village 

Development Area 

Village Aggregation  
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Hatay-Kırıkhan-Karataş 

Village development 

area 

Transported 

village 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Siirt-Merkez 
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Çorum-Kılıçören Village 

Village Development 

Area 
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Karacaören village 

Village Development 

Area 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



4- RESETTLEMENT AT THE VILLAGES WHICH ARE BROKEN UP 

BECAUSE OF  DISASTER 

 

The families whom effected by the natural disaster are moved to the new 

settling area by the AFAD (Prime Ministry Disaster and Emergency 

Management Presidency). The families whom are not effected by the disaster 

are moved to the new settling area by us. 

This aggregation is done for the families whom are not effected by the 

disaster. 
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Erzurum-Aşkale-Dereköy 

Village Effected By Disaster 
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Erzurum-Aşkale-Dereköy 

New Settling 

Place 
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 RESEARCH STUDIES 

 Applications are taken for these 4 plannings. 

 Appropriateness of the application is examined. 

 It is taken to the Research-project programme if  it is suitable. 

 Announcement of resettlement is done. 

 Rightful owners are determined. 

 Starts to choose new settling area. 

 About the new settling area; 

Geological and geotechnical reports are prepared , 

Maps are prepared, 

Housing plan is prepared, 

Parcelation plan is prepared, 

Reserve parcels are formed taking into consideration of the village’s 

future development, 

Lands are sold to the right owners. 

Research studies are completed. 
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 INVESTMENT ACTIVITIES 

     At the end of research studies; 

 The rightful owners who want to take credits are determined, 

 It is taken to the investment program in order to do it. 
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 PROJECT WORKS 

Local architectural projects are promoted at the time of project selection. 

 

 

 Project selection is left to the choice of rightful owner families.  

 At the selection process, rightful owners’ projects or the projects which are 

created by the Ministry can be used. 

 The projects which are created by the Ministry are given to the rightful owners 

freely. These projects are prepared according to the regulations such as fire, 

eatrhquake , heat, etc. And also they are updated according to the climate and 

earthquake regions. 

 The projects which are prepared by the rightful owners are transmitted to the 

application when they are checked in by the Ministry. 

 

 In both cases technical assistance is presented to the rightful owners 

freely from the Ministry .  
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Settlement Plan is Prepared 
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Housing Projects İK  4 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 
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Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  10 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  10 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  10 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  10 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  10 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  12 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  12 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  12 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  12 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects  İK  12 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Housing Projects İK  12 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects  İŞ 2 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  2 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  2 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  2 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  3 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  3 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  3 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

 
 
 
 

Barn Projects İŞ  3 

T.R. 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION 

DIRECTORATE OF GENERAL FOR CONSTRUCTION AFFAIRS 

Department of Settlement 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 FINANCING 

 Seperate credit limits are determined by the Ministry for both projects 

which are belongs to the Ministry and the rightful owners. 

 The credit is given seperately for the buildings such as barn, straw-rick 

etc., 

 Each year , the goverment support, which is given to the rightful owners 

by the Ministry of Environment and Urbanisation, is calculated taking into 

account of housing costs.  

 The works in the investment program and the necessary appropriation are 

reported to the Ministry of Development, 

 The Ministry of Development reports our demand and necessary 

appropriation to the Ministry of Finance. 

 The appropriation, which is needed for the works in the investment 

program, is seperated from the Treasury by the Ministry of Finance. 

 The works in the investment program are reported to the our local 

organization.   

 Housing costruction starts with the control of our local organization. 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Çankırı-Hisarcıkayı village 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Hatay-Karataş 
Hatay-Karataş Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Hatay-Karataş Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Hatay-Karataş Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Elazığ-Kuşhane 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Aydın-Karabağ Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



K.Maraş-Türkoğlu-Kızıleniş 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



K.Maraş-Türkoğlu-Kızıleniş 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Çorum-Merkez-Atçalı 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Çorum-Merkez-Atçalı Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Karaman-Ermenek-Çavuş in 2009 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Karaman-Ermenek-Çavuş in 2011 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Karaman-Ermenek-Çavuş in 2011 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 BORROWING 

1- Land borrowing 

  

 The rightful owners who draw lots buy their lands in two ways. 

 

 Getting cash. The person who gets cash, takes his/her title-deed. 

 

 Installment sale. The person who buys the land by installments pay one 

third of the money to the bank. They receive their title-deed by signing 

borrowing contract for the remaining money. Land debt is paid by the 

rightful owners in two years with two equal installments. 

 

 In both cases the lands are very cheap. 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



2- The Credit Debt Of Housing ,Barn,etc.  Structures 

  

 The borrowing contract is signed to the rightful owners who want to 

use credit. The rightful owner who signs the borrowing contract must open a 

blocked demand deposit account and has to report the account number to the 

Ministry. 

 The progress payment report, which is prepared for the completed 

fabrications, is connected to accrual and the appropriation is transferred to 

these accounts. 

 All of the housing appropration is paid at five-stages as the 

fabrications are completed. 

 This credit’s payback starts with the end of the housing, at the 24th 

months, and it continues for ten years. The installments must be equal and the 

yearly interest rate is 2%. 

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 MONITORING  OF  LOANS  

  

 In order to follow up the repayments, which are paid by the rightful 

owners, a software programme is done by the office. 

 

 All of the applications on provincial bases are entered into the software 

program. 

 

 The monitoring of the repayments are followed by the bank and the 

repayment amount is transferred to the treasury. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 THE PERFORMANCE: 

 

12.469 pcs. houses are built between 1980 and 2012. 

 

It is still continuing to build 1.700 houses this year. 

http://www.iskan.gov.tr/ 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-639-E.26456 ve Barkod Num.:4565878 bilgileriyle erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:95852920-622.03-E.8633 ve Barkod Num.:6645333 bilgileriyle erişebilirsiniz.


