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GİRİŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İskân hizmetleri ile ilgili hak 

sahipliği, yerleşim yeri, etüt ve 

yatırım programı, proje seçim 

tutanakları, taahhüt tutanakları 

gibi bilgilerin merkeze 

gönderilmesi, hak sahiplerinin 

kredi, arsa, vb. gibi borç 

kayıtlarının İl Müdürlüklerinin ve 

merkezin kullanımına açılarak 

veri girişlerinin yapılması, bu 

sayede kontrol ortamının 

oluşturulması amaçları ile;.  

 

 

Hem sürecin hızlanması, hem de 

bilgilerin veri tabanı oluşturularak 

elektronik kayıt altına alınması 

amacıyla geliştirilen İSKÂN 

MODÜLÜNÜ İl Müdürlüklerimizin 

ve Merkezin kullanımına 

açılmıştır. 

 

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.
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İskân Modül Programı 9 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Devlet Eliyle İskân, Fiziksel 

İskân, Başvuru Sahipleri, Yatırım Programı, Borçlandırma-Geri Ödeme, Raporlar, Genel Parametreler, 

Genel Müdürlük Olurları ve Sorgulamalar. 

Sisteme yönetici tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. 

 

DEVLET ELİYLE İSKÂN 

YERLERİ KAMULAŞTIRILANLAR 

1- YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

Yerleri Kamulaştırılanlar ilk kayıt işlemi ile İl Müdürlüğü kamulaştırma yapılacak yerin bilgilerini ve 

etüt proje bilgilerini doldurur. Geri, Kaydet ve Kaydet Gönder butonları bulunmaktadır. Kaydet 

butonunda bilgiler kaydedilir ve beklemeye alınır. Kaydet Gönder butonunda bilgiler kaydedilir ve 

etüt proje teklifi için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 

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.
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2- BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

 

       İl Müdürlüğü tarafından etüt proje onayına gönderilen proje Genel Müdürlük Başvuru 

İnceleme sayfasında listelenir.  

 

 

 Listelenen projelerin yan tarafında Geri Gönder ve Detay butonları bulunmaktadır. Geri 

Gönder butonunda proje İl Müdürlüğüne geri gönderilir.  

 

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.
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 Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme bilgisi 

alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Proje etüt proje kapsamına alınmış olur ve belgelerin 

yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belge Yükleme sayfasında listelenir. 

 

3- İL MÜDÜRLÜĞÜ BELGELERİN YÜKLENMESİ 

Etüt proje kapsamına alınan projeler gerekli belgelerin yüklenmesi için bu alanda listelenir.  

 

  İl Müdürlüğü etüt proje kapsamına alınan projelerin belgelerini yükler. Belgeler onay için 

Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 Bu işlem yapıldıktan sonra EK-17 ekine göre tüm başvuru yapan aileler ve bilgileri Başvuru 

Sahipleri Devlet Eli Başvuru Sahibi Ekle/Düzenle sayfasına eklenir. (Devlet Eli Başvuru Sahibi 

Ekle/Düzenle sayfasında nasıl ekleme yapılacağı daha detaylı anlatılmıştır.) 

 

 

 

4- GENEL MÜDÜRLÜK BELGE İNCELEME 

Etüt proje kapsamına alınan ve İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeleri yüklenen projeler 

Genel Müdürlük Belge İnceleme sayfasında listelenir. Projelerin yanındaki Detay butonuna basılarak 

projenin yüklenen belgelerine ulaşılır.  

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.
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 Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri incelenir. Eksiklik görüldüğünde İnceleme Bilgisi 

ve Eksiklik Bildirimi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi alanı işaretlenen projeler eksik görülen 

belgelerin yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belgelerin Yüklenmesi Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. 

Eksiklik yoksa sadece İnceleme Bilgisi alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Proje İskan 

Planlama Şekli Seçimi için beklemeye alınır.  

 İskân Planlama Şekli Seçimi için beklemeye alınan projeler Genel Müdürlük Belge İnceleme 

İskân Planlama Şekli Seçimi İçin Beklemede sayfasında listelenir. 

 

 İskan Planlama Şekli Seçimi sayfasına gelen projelerin Satın Alınan (91Ç), İhaleli Yöntem ve 

Tahsisi Alınan Taşınmaz olma durumlarına göre tip seçimi yapılır. Bir veya birden fazla seçim Genel 

Müdürlük tarafından yapılır. Satın alınan yöntem ile iskân edilecek projeler 91Ç Maddesi Uygulaması 

91Ç Kapsamına alınan projeler bölümünde listelenir. Tahsisi Alınan Taşınmaz yöntemi ile iskân 

edilecek projeler Tahsisli Taşınmaz Uygulaması, Tahsisli Taşınmaz Kapsamına Alınan Projeler 

bölümünde listelenir. İhaleli Yöntem ile iskân edilecek projeler, Yerleri Kamulaştırılanlar İl Müdürlüğü 

Ek18 Yükleme bölümünde listelenir. 

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.
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5- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK18 YÜKLEME 

İhaleli Yöntem ile iskân edilecek projeler İl Müdürlüğü Ek18 Yükleme sayfasında listelenir. 

Projenin devamındaki Detay butonuna basıldığında projeye ait incelenen belgeler ve yüklenmesi 

gereken belgeler sayfasına geçilir. 

 

  

İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeler yüklendikten sonra Tarımsal İskan/ Şehirsel İskan 

seçimi yapılır. Şehirsel iskân seçimi yapıldığında proje belgeleri incelenmesi için Genel Müdürlük Ek18 

İnceleme sayfasında listelenir. Tarımsal İskan seçimi yapıldığında ise tarımsal iskân projesi yüklenmesi 

için kullanıcı diğer sayfaya yönlendirilir.  

 

 Proje için hazırlanmış Tarımsal İskan Proje Dosyası varsa yüklenir ve kaydet butonuna basılır. 

Eğer yoksa Yüklemeden İlerle butonuna basılarak sonraki aşamaya geçilir. 

 

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.
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6- GENEL MÜDÜRLÜK EK18 İNCELEME 

 

    Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri kontrol edilir. Eksiklik varsa açıklamasıyla 

birlikte İnceleme Bilgisi ve Eksiklik Bilgisi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi yapılan proje İl 

Müdürlüğü Ek18 Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. Bu noktada projenin iptali de söz konusu 

olabilir. Projenin iptali varsa eğer İşin İptali butonuna tıklanır ve bir sonraki sayfada iptal nedeni 

yazılarak kaydedilir. 

     Onaylanan projeler Yatırıma alınması için Yatırım Programı sayfasına gönderilmiş olur. 

(Yatırıma alınma iptal edilme detaylı anlatımı Yatırım Programı bölümünde mevcuttur.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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7- HAK SAHİBİ GÜNCELLEME 

Yatırım Programına alınan projeler hak sahibi güncellemesi için Hak Sahibi Güncelleme 

bölümünde listelenir.  

 

 

 İl Müdürlüğü tarafından projeye ait yüklenmesi gereken belgeler yüklenir ve Genel 

Müdürlüğe gönderilir. 

8- YERLERİ KAMULAŞTIRILAN YATIRIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ 

Yatırım teklifi işlemleri bölümünde yatırım programı için gönderilen projeler, yatırıma alınan 

projeler, hak sahibi güncellenen projeler ve iptal edilen projeler listelenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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 İSKANLI GÖÇMENLER 

1- MERKEZİ KOMİSYON 

 

 Merkezi Komisyon sayfasında Genel Müdürlük komisyon üyelerini doldurup İl Müdürlüğüne 

gönderir. 

 

2- GÖÇMEN BELGESİ İŞLEMLERİ 

 

Göçmenlerle ilgili komisyon kararını ve etüt proje teklifini İl Müdürlüğü doldurur ve Genel 

Müdürlüğe gönderir. 

 

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.
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3- MIK KARAR İNCELEMESİ 

 

İl Müdürlüğünden gelen dosya ve etüt proje teklifi incelenir. Eksiklik varsa il müdürlüğüne eksiklik 

bildirimi gönderilir. Eksiklik yoksa Ek-18 için İl Müdürlüğüne gönderilir. 

 

 

4- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-18 HAZIRLAMA 

 

İl Müdürlüğü tarafından Ek18 dosyası doldurulur ve genel müdürlüğe gönderilir. 

 

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.
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5- GENEL MÜDÜRLÜK EK18 İNCELEME 

 

İl müdürlüğü tarafından doldurulan Ek18 dosyası genel müdürlüğe gelir. Genel Müdürlük 

dosyayı inceler ve ileri butonuyla bir sonraki adıma geçer.  

 

Genel Müdürlük Komisyon Kararı ve teklif yazısını doldurur ve yatırım programına teklif eder. 

6- YATIRIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ 

Yatırım teklifi işlemleri bölümünde yatırım programı için gönderilen projeler listelenir. 

 

 

      

 

 

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.



12 
 

   GÖÇEBELER 

1-YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

Göçebe bilgileri ile göçebe başvuru dilekçesini İl Müdürlüğü doldurur. Kaydet butonu bilgileri 

kaydeder ve beklemeye alır. Kaydet Gönder butonu ile de bilgiler kaydedilir ve etüt proje teklifi 

için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 

2-GENEL MÜDÜRLÜK BAŞVURU İNCELEME 

      İl Müdürlüğü tarafından etüt proje onayına gönderilen proje Genel Müdürlük Başvuru 

İnceleme sayfasında listelenir.  

 

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.
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Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje, Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme bilgisi 

alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Proje, etüt proje kapsamına alınmış olur ve belgelerin 

yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belge Yükleme sayfasında listelenir. 

 

3- İL MÜDÜRLÜĞÜ BELGELERİN YÜKLENMESİ 

Etüt proje kapsamına alınan projeler gerekli belgelerin yüklenmesi için bu alanda listelenir.  

 

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.
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İl Müdürlüğü etüt proje kapsamına alınan projelerin belgelerini yükler. Belgeler onay için 

Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 Bu işlem yapıldıktan sonra EK-17 ekine göre tüm başvuru yapan aileler ve bilgileri Başvuru 

Sahipleri Devlet Eli Başvuru Sahibi Ekle/Düzenle sayfasına eklenir. (Devlet Eli Başvuru Sahibi 

Ekle/Düzenle sayfasında nasıl ekleme yapılacağı daha detaylı anlatılmıştır.) 

4- GENEL MÜDÜRLÜK BELGE İNCELEME 

Etüt proje kapsamına alınan ve İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeleri yüklenen projeler 

Genel Müdürlük Belge İnceleme sayfasında listelenir. Projelerin yanındaki Detay butonuna basılarak 

projenin yüklenen belgelerine ulaşılır.  

 

 Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri incelenir. Eksiklik görüldüğünde İnceleme Bilgisi 

ve Eksiklik Bildirimi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi alanı işaretlenen projeler eksik görülen 

belgelerin yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belgelerin Yüklenmesi Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. 

Eksiklik yoksa sadece İnceleme Bilgisi alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Proje İskan 

Planlama Şekli Seçimi için beklemeye alınır.  

 İskan Planlama Şekli Seçimi için beklemeye alınan projeler Genel Müdürlük Belge İnceleme 

İskan Planlama Şekli Seçimi İçin Beklemede sayfasında listelenir. 

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.
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 İskan Planlama Şekli Seçimi sayfasına gelen projelerin Satın Alınan(91Ç), İhaleli Yöntem ve 

Tahsisi Alınan Taşınmaz olma durumlarına göre tip seçimi yapılır. Bir veya birden fazla seçim Genel 

Müdürlük tarafından yapılır. Satın alınan yöntem ile iskân edilecek projeler 91Ç Maddesi Uygulaması 

91Ç Kapsamına alınan projeler bölümünde listelenir. Tahsisi Alınan Taşınmaz yöntemi ile iskân 

edilecek projeler Tahsisli Taşınmaz Uygulaması Tahsisli Taşınmaz Kapsamına Alınan Projeler 

bölümünde listelenir. İhaleli Yöntem ile iskân edilecek projeler Göçebeler İl Müdürlüğü Ek18 Yükleme 

bölümünde listelenir. 

 

5- ETÜT FORMU YÜKLEMESİ 

İhaleli Yöntem ile iskân edilecek projeler Etüt Formu Yüklemesi sayfasında listelenir. Projenin 

devamındaki Detay butonuna basıldığında projeye ait incelenen belgeler ve yüklenmesi gereken 

belgeler sayfasına geçilir. 

 

  

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.
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İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeler yüklendikten sonra Tarımsal İskan/ Şehirsel İskan 

seçimi yapılır. Şehirsel iskân seçimi yapıldığında proje belgeleri incelenmesi için Etüt Formu İnceleme 

sayfasında listelenir. Tarımsal İskan seçimi yapıldığında ise tarımsal iskân projesi yüklenmesi için 

kullanıcı diğer sayfaya yönlendirilir.  

 

 Proje için hazırlanmış Tarımsal İskan Proje Dosyası varsa yüklenir ve kaydet butonuna basılır. 

Eğer yoksa Yüklemeden İlerle butonuna basılarak sonraki aşamaya geçilir. 

 

 

6- ETÜT FORMU İNCELEMESİ 

 

 Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri kontrol edilir. Eksiklik varsa açıklamasıyla 

birlikte İnceleme Bilgisi ve Eksiklik Bilgisi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi yapılan proje Etüt 

Formu Yüklemesi Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. Bu noktada projenin iptali de söz konusu 

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.
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olabilir. Projenin iptali varsa eğer, İşin İptali butonuna tıklanır ve bir sonraki sayfada iptal nedeni 

yazılarak kaydedilir. 

 Onaylanan projeler Yatırıma alınması için Yatırım Programı sayfasına gönderilmiş 

olur.(Yatırıma alınma iptal edilme detaylı anlatımı Yatırım Programı bölümünde mevcuttur.) 

 

7- HAK SAHİBİ GÜNCELLEME 

Yatırım Programına alınan projeler hak sahibi güncellemesi için Hak Sahibi Güncelleme 

bölümünde listelenir.  

 

 

  İSKANSIZ GÖÇMENLER 

1- YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

 

İskansız Göçmenler Yeni Kayıt işleminde doldurulması gereken alanlar doldurulur ve gerekli 

belgeler yüklenir. Kaydet Butonu bilgileri kaydeder ve beklemeye alır. Kaydet Gönder butonunda ise 

bilgiler kaydedilir ve Genel Müdürlüğe onay için gönderilir. 

 

 

 

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.
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2- İSKANSIZ GÖÇMEN BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

 

 

İl Müdürlüğünden Genel Müdürlüğe gelen bilgiler Başvuru Değerlendirme sayfasında 

listelenir. Geri Gönder butonu ile proje İl Müdürlüğüne geri gönderilir. Detay butonu ile projeye ait 

bilgilere ve belgelere ulaşılır.  

 

Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje Yeni Kayıt İşlemi Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme 

bilgisi alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır aynı zamanda İçişleri Bakanlığına da gönderilmesi 

gerekir.  

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.
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 İçişleri Bakanlığına gönderilen projeler İskansız Göçmen Başvuru Değerlendirme İçişleri 

Bakanlığına Gönderilen kısmında listelenir. İçişleri Bakanlığından gelen soruşturma sonucuna göre 

Soruşturma Sonucu Olumlu ya da Soruşturma Sonucu Olumsuz butonlarına tıklanır. 

Soruşturma sonucu olumlu ise belgelerin Dışişleri Bakanlığına gönderilmesi gerekir. Dışişleri 

Bakanlığına gönderilen projeler Başvuru Değerlendirme Dışişleri Bakanlığına Gönderilen kısmında 

listelenir.  Dışişleri Bakanlığından gelen soruşturma sonucuna göre Soruşturma Sonucu Olumlu ya da 

Soruşturma Sonucu Olumsuz butonlarına tıklanır. Soruşturma sonucu olumlu ise il Müdürlüğüne 

gerekli belgelerin doldurulması için gönderilir. 

 

 

 

 

 

3- İSKANSIZ GÖÇMEN BELGELERİN DÜZENLENMESİ 

Dışişleri Bakanlığından da soruşturma sonucu olumlu olan projeler bu sayfada listelenir.  

 

 

 Detayda proje bilgileri ve yüklenmesi gereken belgeler listelenir. İl Müdürlüğü bu belgeleri 

yükleyip Genel Müdürlüğe gönderir. Bu belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 

gönderilir. 

İçişleri Bakanlığında yada Dışişleri Bakanlığında soruşturma sonuçları olumsuz projeler de İl 

Müdürlüğü İskansız Göçmen Belgelerin Düzenlenmesi İptal Edilenler kısmında listelenir.   

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.
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 91Ç MADDESİ UYGULAMASI 

1- 91Ç KAPSAMINA ALINAN PROJELER 

Yerleri Kamulaştırılanlar ve Göçebelerde bazı projeler 91Ç kapsamında değerlendirilir. 91Ç 

kapsamına alınan projeler bu sayfada listelenir. İl Müdürlüğü bu projelerin belgelerine bu sayfadan 

ulaşabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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2- 91Ç YENİ KAYIT İŞLEMİ 

İl Müdürlüğü yeni kayıt işlemi sayfasındaki yeni kayıt butonu ile 91Ç için başvuru yapacak 

ailelerin bilgilerini dolduracaktır. 

 

Bilgiler ve istenen belgeler doldurulur. Kaydet butonunda proje kaydedilir ve beklemeye 

alınır. Kaydet Gönder butonunda ise proje kaydedilir ve Genel Müdürlüğe başvuru değerlendirme için 

gönderilir. 

İl Müdürlüğü bu işlemi yaptıktan sonra Başvuru Sahipleri Devlet Eli Başvuru Sahibi 

Ekle/Düzenle sayfasından ailelerin bilgilerini dolduracaktır.(Başvuru Sahipleri Başlığı altında nasıl 

ekleneceği daha detaylı anlatılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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3- 91Ç BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

Listelenen projelerin yan tarafında Geri Gönder ve Detay butonlarımız bulunmaktadır. Geri 

Gönder butonunda proje İl Müdürlüğüne geri gönderilir.  

 

Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme bilgisi 

alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. 91Ç kapsamında iskân edilmiş olur.  

4- 91Ç KAPSAMINDA İSKAN EDİLENLER 

91Ç kapsamında iskân edilen aileler ise 91Ç Kapsamında İskan Edilenler sayfasında listelenir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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.
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TAHSİSLİ TAŞINMAZ UYGULAMASI 

1- TAHSİSLİ TAŞINMAZ KAPSAMINA ALINANLAR 

Yerleri Kamulaştırılanlar ve Göçebelerde bazı projeler Tahsisli Taşınmaz kapsamında 

değerlendirilir. Tahsisli Taşınmaz kapsamına alınan projeler bu sayfada listelenir. İl Müdürlüğü bu 

projelerin belgelerine bu sayfadan ulaşabilir.  

 

 

2- TAHSİSLİ TAŞINMAZ İŞLEMİ YENİ KAYIT 

 

 

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.
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Tahsisli Taşınmaz kapsamından yararlanacak ailelerin bilgileri ve belgeleri doldurulur. Kaydet 

butonunda proje kaydedilir ve beklemeye alınır. Kaydet Gönder butonunda ise proje kaydedilir ve 

Genel Müdürlüğe başvuru değerlendirme için gönderilir. 

İl Müdürlüğü bu işlemi yaptıktan sonra Başvuru Sahipleri- Devlet Eli Başvuru Sahibi 

Ekle/Düzenle sayfasından ailelerin bilgilerini dolduracaktır.(Başvuru Sahipleri Başlığı altında nasıl 

ekleneceği daha detaylı anlatılmıştır.) 

 

3- TAHSİSLİ TAŞINMAZ BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

Listelenen projelerin yan tarafında Geri Gönder ve Detay butonlarımız bulunmaktadır. Geri 

Gönder butonunda proje İl Müdürlüğüne düzenlenmek için geri gönderilir.  

 

Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme bilgisi 

alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Tahsisli Taşınmaz kapsamında iskân edilmiş olur.  

4- TAHSİSLİ TAŞINMAZ KAPSAMINDA İSKAN EDİLENLER 

Tahsisli Taşınmaz kapsamında iskân edilenler bu sayfada listelenir. 

 

 

 

 

 

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.
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FİZİKSELYERLEŞİMİN DÜZENLENMESİ 

             KÖY GELİŞME 

1- YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

 

Köy Gelişme ilk kayıt işlemi ile İl Müdürlüğü köy bilgilerini ve etüt proje bilgilerini doldurur. Geri 

Kaydet ve Kaydet Gönder butonları bulunmaktadır. Kaydet butonunda bilgiler kaydedilir ve 

beklemeye alınır. Kaydet Gönder butonunda bilgiler kaydedilir ve etüt proje teklifi için Genel 

Müdürlüğe gönderilir. 

 

 

 

 

 

 

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.
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2- GENEL MÜDÜRLÜK BAŞVURU İNCELEME 

 

 

 

       İl Müdürlüğü tarafından etüt proje onayına gönderilen proje Genel Müdürlük Başvuru 

İnceleme sayfasında listelenir.  

Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme 

bilgisi alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Projenin belgeleri onaylanmış olur. 

 

Belgeleri onaylanan projeler “Köy Gelişme Başvuru Değerlendirme Belgeleri Onaylananlar” 

kısmında listelenir. Detay butonlarında projenin belgeleri Etüt Proje Onayı butonuna gelmektedir.  

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.
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Belgeleri onaylanan projelerin etüt proje kapsamına alınması işlemi bu “Etüt Proje Onayı” butonu 

ile gerçekleştirilir. Proje etüt proje kapsamına alınmış olur ve belgelerin yüklenmesi için İl 

Müdürlüğü “Belge Yükleme” sayfasında listelenir. 

 

3- İL MÜDÜRLÜĞÜ BELGE YÜKLEME 

 

Etüt proje kapsamına alınan projeler gerekli belgelerin yüklenmesi için bu alanda listelenir.  

İl Müdürlüğü etüt proje kapsamına alınan projelerin belgelerini yükler. Belgeler onay için Genel 

Müdürlüğe gönderilir. 

 Bu işlem yapıldıktan sonra EK-33A ve EK-33B eklerine göre tüm başvuru yapan aileler ve 

bilgileri Başvuru Sahipleri Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/Düzenle sayfasına eklenir. (Fiziksel Başvuru 

Sahibi Ekle/Düzenle sayfasında nasıl ekleme yapılacağı daha detaylı anlatılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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4- GENEL MÜDÜRLÜK BELGE İNCELEME 

 

 

Etüt proje kapsamına alınan ve İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeleri yüklenen projeler 

Genel Müdürlük Belge İnceleme sayfasında listelenir. Projelerin yanındaki Detay butonuna basılarak 

projenin yüklenen belgelerine ulaşılır.  

Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri incelenir. Eksiklik görüldüğünde İnceleme Bilgisi 

ve Eksiklik Bildirimi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi alanı işaretlenen projeler eksik görülen 

belgelerin yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belgelerin Yüklenmesi Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. 

Eksiklik yoksa sadece İnceleme Bilgisi alanı işaretlenir ve EK-18 İçin İl Müdürlüğüne Gönder butonuna 

basılır. Ek-18 yüklenmesi için il müdürlüğüne gönderilmiş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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5- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-18 YÜKLEME 

 

 

Etüt proje kapsamına alınan ve diğer belgeleri onaylanan projelerin Ek-18 ve alt ekleri bu 

sayfadan yüklenir. Belgeler onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

6- GENEL MÜDÜRLÜK EK18 İNCELEME 

 

 Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri kontrol edilir. Eksiklik varsa açıklamasıyla 

birlikte İnceleme Bilgisi ve Eksiklik Bilgisi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi yapılan proje İl 

Müdürlüğü Ek18 Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. Bu noktada projenin iptali de söz konusu 

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.
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olabilir. Projenin iptali varsa eğer İşin İptali butonuna tıklanır ve bir sonraki sayfada iptal nedeni 

yazılarak kaydedilir. 

  

7- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK31C VE EK35 GÖNDERİLMESİ 

Ek-18 ve alt ekleri onaylanan projeler bu sayfada listelenir.  

 

Bekleme kısmında Detay butonuna basıldığında arşivlemek için projeye ait Onaylı İmar Planı, 

Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Onaylı Ek-18 Yüklenmesi gerekmektedir. Yüklendikten 

sonra kaydet ve İlerle butonu ile bir sonraki sayfaya geçilir. 

 

Eğer Hak Sahibi Listesi güncellenecekse ekler yüklenip Güncelle Butonuna basılır. 

Güncellenmeyecekse Güncelleme Butonuna basılır.  

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.
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Hak Sahibi Listesi güncellenmiş ise Genel Müdürlük Yatırım Teklifi İşlemleri Arsa Satışı Onayı 

İçin Beklemede sayfasında listelenir. Hak Sahibi Listesi güncellenmemişse direk arsa satışı eki için 

bu sayfada Arsa Satışı Onayı Verilir. (EK-35 Gönderilmesi) kısmında proje listelenmiş olur.  

Hak Sahibi Güncellemesi varsa Başvuru Sahipleri Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/ Düzenle 

sayfasından da hak sahibi güncellenmesi yapılması gerekmektedir.  

 

 

 

Projeye Ait EK-35 yüklenir ve yatırım programı teklifi için Genel Müdürlüğe gönderilmiş olur.  

 

 

8- YATIRIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ 

 

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.
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Projede eğer hak sahibi güncellemesi yapılmış projeler bu sayfada Arsa Satış Onayı İçin 

Beklemede kısmında listelenir ve arsa satışı için onay verilmesi beklenir. 

 

Arsa Satış Onayı verilmiş ve EK-35 gönderilmiş projeler bu sayfada Yatırım Teklifi İçin Bekleyenler 

kısmında listelenir. Yatırım Teklifine Gönder Butonu ile Yatırım Programına teklif edilir. 

KÖY NAKLİ 

1- YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

 

Köy Nakli ilk kayıt işlemi ile İl Müdürlüğü köy bilgilerini ve etüt proje bilgilerini doldurur. Geri 

Kaydet ve Kaydet Gönder butonları bulunmaktadır. Kaydet butonunda bilgiler kaydedilir, beklemeye 

alınır. Kaydet Gönder butonunda bilgiler kaydedilir ve etüt proje teklifi için Genel Müdürlüğe 

gönderilir. 

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.
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2- GENEL MÜDÜRLÜK BAŞVURU İNCELEME 

 

 

 

       İl Müdürlüğü tarafından etüt proje onayına gönderilen proje Genel Müdürlük Başvuru 

İnceleme sayfasında listelenir.  

Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basılır. Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme 

bilgisi alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Projenin belgeleri onaylanmış olur. 

 

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.
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Belgeleri onaylanan projeler “Köy Nakli Başvuru Değerlendirme Belgeleri Onaylananlar” 

kısmında listelenir. Detay butonlarında projenin belgeleri Etüt Proje Onayı butonu gelmektedir.  

Belgeleri onaylanan projelerin etüt proje kapsamına alınması işlemi bu “Etüt Proje” Onayı 

butonuna ile gerçekleştirilir. Proje etüt proje kapsamına alınmış olur ve belgelerin yüklenmesi için 

İl Müdürlüğü “Belge Yükleme” sayfasında listelenir. 

 

3- İL MÜDÜRLÜĞÜ BELGE YÜKLEME 

 

Etüt proje kapsamına alınan projeler gerekli belgelerin yüklenmesi için bu alanda listelenir.  

İl Müdürlüğü etüt proje kapsamına alınan projelerin belgelerini yükler. Belgeler onay için Genel 

Müdürlüğe gönderilir. 

 Bu işlem yapıldıktan sonra EK-33A ve EK-33B eklerine göre tüm başvuru yapan aileler ve 

bilgileri Başvuru Sahipleri Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/Düzenle sayfasına eklenir. (Fiziksel Başvuru 

Sahibi Ekle/Düzenle sayfasında nasıl ekleme yapılacağı daha detaylı anlatılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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4- GENEL MÜDÜRLÜK BELGE İNCELEME 

 

 

Etüt proje kapsamına alınan ve İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeleri yüklenen projeler 

Genel Müdürlük Belge İnceleme sayfasında listelenir. Projelerin yanındaki Detay butonuna basılarak 

projenin yüklenen belgelerine ulaşılır.  

Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri incelenir. Eksiklik görüldüğünde İnceleme Bilgisi 

ve Eksiklik Bildirimi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi alanı işaretlenen projeler eksik görülen 

belgelerin yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belgelerin Yüklenmesi Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. 

Eksiklik yoksa sadece İnceleme Bilgisi alanı işaretlenir ve EK-18 İçin İl Müdürlüğüne Gönder butonuna 

basılır. Ek-18 yüklenmesi için il müdürlüğüne gönderilmiş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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5- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-18 YÜKLEME 

 

 

Etüt proje kapsamına alınan ve diğer belgeleri onaylanan projelerin Ek-18 ve alt ekleri bu 

sayfadan yüklenir. Belgeler onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 

 

6- GENEL MÜDÜRLÜK EK18 İNCELEME 

 

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.
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 Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri kontrol edilir. Eksiklik varsa açıklamasıyla 

birlikte İnceleme Bilgisi ve Eksiklik Bilgisi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi yapılan proje İl 

Müdürlüğü Ek18 Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. Bu noktada projenin iptali de söz konusu 

olabilir. Projenin iptali varsa eğer İşin İptali butonuna tıklanır ve bir sonraki sayfada iptal nedeni 

yazılarak kaydedilir. 

  

7- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK31C VE EK35 GÖNDERİLMESİ 

Ek-18 ve alt ekleri onaylanan projeler bu sayfada listelenir.  

 

Bekleme kısmında Detay butonuna basıldığında arşivlemek için projeye ait Onaylı İmar Planı, 

Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Onaylı k-18 Yüklenmesi gerekmektedir. Yüklendikten 

sonra kaydet ve İlerle butonu ile bir sonraki sayfaya geçilir. 

 

Eğer Hak Sahibi Listesi güncellenecekse ekler yüklenip Güncelle Butonuna basılır. 

Güncellenmeyecekse Güncelleme Butonuna basılır.  

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.
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Hak Sahibi Listesi güncellenmiş ise Genel Müdürlük Yatırım Teklifi İşlemleri Arsa Satışı Onayı 

İçin Beklemede sayfasında listelenir. Hak Sahibi Listesi güncellenmemişse direk arsa satışı eki için 

bu sayfada Arsa Satışı Onayı Verildi(EK-35 Gönderilmesi) kısmında proje listelenmiş olur.  

Hak Sahibi Güncellemesi varsa Başvuru Sahipleri Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/ Düzenle 

sayfasından da hak sahibi güncellenmesi yapılması gerekmektedir.  

 

Projeye Ait EK-35 yüklenir ve yatırım programı teklifi için Genel Müdürlüğe gönderilmiş olur.  

 

 

 

 

8- YATIRIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ 

 

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.
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Projede eğer hak sahibi güncellemesi yapılmış projeler bu sayfada Arsa Satış Onayı İçin 

Beklemede kısmında listelenir ve arsa satışı için onay verilmesi beklenir. 

 

Arsa Satış Onayı verilmiş ve EK-35 gönderilmiş projeler bu sayfada Yatırım Teklifi İçin Bekleyenler 

kısmında listelenir. Yatırım Teklifine Gönder Butonu ile Yatırım Programına teklif edilir.  

KÖY TOPLULAŞTIRMA 

1- YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

 

Köy Toplulaştırma ilk kayıt işlemi ile İl Müdürlüğü köy bilgilerini ve etüt proje bilgilerini doldurur. 

Geri Kaydet ve Kaydet Gönder butonlarımız bulunmaktadır. Kaydet butonunda bilgiler kaydedilir ve 

beklemeye alınır. Kaydet Gönder butonunda bilgiler kaydedilir ve etüt proje teklifi için Genel 

Müdürlüğe gönderilir. 

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.
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2- GENEL MÜDÜRLÜK BAŞVURU İNCELEME 

 

 

 

       İl Müdürlüğünün tarafından etüt proje onayına gönderilen proje Genel Müdürlük Başvuru 

İnceleme sayfasında listelenir.  

Detay butonuna basıldığında projenin bilgileri ve yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel 

Müdürlük ekleri inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder 

butonuna basar. Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme 

bilgisi alanı işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Projenin belgeleri onaylanmış olur. 

 

 

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.
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Belgeleri onaylanan projeler “Köy Toplulaştırma Başvuru Değerlendirme Belgeleri 

Onaylananlar” kısmında listelenir. Detay butonlarında projenin belgeleri Etüt Proje Onayı 

butonuna gelmektedir.  Belgeleri onaylanan projelerin etüt proje kapsamına alınması işlemi bu 

“Etüt Proje Onayı” butonu ile gerçekleştirilir. Proje etüt proje kapsamına alınmış olur ve 

belgelerin yüklenmesi için İl Müdürlüğü “Belge Yükleme” sayfasında listelenir. 

 

3- İL MÜDÜRLÜĞÜ BELGE YÜKLEME 

 

Etüt proje kapsamına alınan projeler gerekli belgelerin yüklenmesi için bu alanda listelenir.  

İl Müdürlüğü etüt proje kapsamına alınan projelerin belgelerini yükler. Belgeler onay için 

Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 Bu işlem yapıldıktan sonra EK-33A ve EK-33B eklerine göre tüm başvuru yapan aileler ve 

bilgileri Başvuru Sahipleri Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/Düzenle sayfasına eklenir. (Fiziksel Başvuru 

Sahibi Ekle/Düzenle sayfasında nasıl ekleme yapılacağı daha detaylı anlatılmıştır.) 

 

 

 

 

 

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.
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4- GENEL MÜDÜRLÜK BELGE İNCELEME 

 

 

Etüt proje kapsamına alınan ve İl Müdürlüğü tarafından gerekli belgeleri yüklenen projeler 

Genel Müdürlük Belge İnceleme sayfasında listelenir. Projelerin yanındaki Detay butonuna basılarak 

projenin yüklenen belgelerine ulaşılır.  

Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri incelenir. Eksiklik görüldüğünde İnceleme Bilgisi 

ve Eksiklik Bildirimi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi alanı işaretlenen projeler eksik görülen 

belgelerin yüklenmesi için İl Müdürlüğü Belgelerin Yüklenmesi Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. 

Eksiklik yoksa sadece İnceleme Bilgisi alanı işaretlenir ve EK-18 İçin İl Müdürlüğüne Gönder butonuna 

basılır. Ek-18 yüklenmesi için il müdürlüğüne gönderilmiş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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5- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-18 YÜKLEME 

 

 

Etüt proje kapsamına alınan ve diğer belgeleri onaylanan projelerin Ek-18 ve alt ekleri bu 

sayfadan yüklenir. Belgeler onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 

 

6- GENEL MÜDÜRLÜK EK18 İNCELEME 

 

 Genel Müdürlük tarafından projenin belgeleri kontrol edilir. Eksiklik varsa açıklamasıyla 

birlikte İnceleme Bilgisi ve Eksiklik Bilgisi alanı işaretlenir. Eksiklik bildirimi yapılan proje İl 

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.
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Müdürlüğü Ek18 Eksiklik Bildirimi sayfasında listelenir. Bu noktada projenin iptali de söz konusu 

olabilir. Projenin iptali varsa eğer İşin İptali butonuna tıklanır ve bir sonraki sayfada iptal nedeni 

yazılarak kaydedilir. 

 Onaylanan projeler hak sahibi İl Müdürlüğü Ek31C ve Ek35 Gönderilmesi sayfasında listelenir. 

7- İL MÜDÜRLÜĞÜ EK31C VE EK35 GÖNDERİLMESİ 

Ek-18 ve alt ekleri onaylanan projeler bu sayfada listelenir.  

 

Bekleme kısmında Detay butonuna basıldığında arşivlemek için projeye ait Onaylı İmar Planı, 

Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Onaylı ek-18 Yüklenmesi gerekmektedir. Yüklendikten 

sonra kaydet ve İlerle butonu ile bir sonraki sayfaya geçilir. 

 

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.
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Eğer Hak Sahibi Listesi güncellenecekse ekler yüklenip Güncelle Butonuna basılır. 

Güncellenmeyecekse Güncelleme Butonuna basılır.  

Hak Sahibi Listesi güncellenmiş ise Genel Müdürlük Yatırım Teklifi İşlemleri Arsa Satışı Onayı 

İçin Beklemede sayfasında listelenir. Hak Sahibi Listesi güncellenmemişse direk arsa satışı eki için 

bu sayfada Arsa Satışı Onayı Verildi(EK-35 Gönderilmesi) kısmında proje listelenmiş olur.  

Hak Sahibi Güncellemesi varsa Başvuru Sahipleri Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/ Düzenle 

sayfasından da hak sahibi güncellenmesi yapılması gerekmektedir.  

 

 

 

Projeye Ait EK-35 yüklenir ve yatırım programı teklifi için Genel Müdürlüğe gönderilmiş olur.  

8- YATIRIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ 

 

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.
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Projede eğer hak sahibi güncellemesi yapılmış projeler bu sayfada Arsa Satış Onayı İçin 

Beklemede kısmında listelenir ve arsa satışı için onay verilmesi beklenir. 

 

Arsa Satış Onayı verilmiş ve EK-35 gönderilmiş projeler bu sayfada Yatırım Teklifi İçin 

Bekleyenler kısmında listelenir. Yatırım Teklifine Gönder Butonu ile Yatırım Programına teklif edilir.  

 

REZERV ARSA 

1- YENİ KAYIT İŞLEMİ 

 

Rezerv Arsa ilk kayıt işlemi ile İl Müdürlüğü köy bilgilerini ve belgelerinidoldurur. Geri Kaydet ve 

Kaydet Gönder butonlarımız bulunmaktadır. Kaydet butonunda bilgiler kaydedilir ve beklemeye alınır. 

Kaydet Gönder butonunda bilgiler kaydedilir ve Genel Müdürlüğe gönderilir. 

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.
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2- BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

 

 

 

       İl Müdürlüğünün tarafından onaya gönderilen proje Başvuru İnceleme sayfasında listelenir.  

Detay butonuna basıldığında yüklenmiş olan ekler gelmektedir.  Genel Müdürlük ekleri 

inceler. Eksiklik varsa inceleme bilgisi ve eksiklik bildirimi alanını işaretler gönder butonuna basar. 

Proje Yeni Kayıt Eksiklik Bildirimi alanına gider. Eksiklik yoksa sadece inceleme bilgisi alan 

işaretlenir ve gönder butonuna basılır. Projenin belgeleri onaylanmış olur. 

İl Müdürlüğü bu işlemi yaptıktan sonra Başvuru Sahipleri- Fiziksel Başvuru Sahibi 

Ekle/Düzenle sayfasından ailelerin bilgilerini dolduracaktır.(Başvuru Sahipleri Başlığı altında nasıl 

ekleneceği daha detaylı anlatılmıştır.) 

3- EK35 YÜKLENMESİ 

 

Belgeleri onaylanan projeler bu sayfada listelenir. Detay butonuna basılarak projenin istenen 

eklerini doldurup il müdürlüğü yatırım teklifine gönderir. 

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.
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4- YATIRIM TEKLIFI IŞLEMLERİ 

Projeler Yatırım Teklifine Gönder butonu ile yatırım programına teklif edilir. 

 

BAŞVURU SAHİPLERİ 

 DEVLET ELİ BAŞVURU SAHİBİ EKLE/DÜZENLE 

Yerleri Kamulaştırılanlar, İskanlı Göçmenler, Göçebeler, 91Ç Uygulamaları ve Tahsisli 

Taşınmaz Uygulamalarından başvuru yapan bütün ailelerin bilgileri buradan eklenmelidir.   

 

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.
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Yeni eklemede proje bilgileri, kamulaştırma durumu girilmelidir.  

 

Daha sonra başvuru sahiplerinin TC Kimlik numarası girilip Sorgula butonuna basılır. TC Kimlik 

numarasına göre kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve ölüm tarihi bilgileri otomatik olarak 

gelir. Her ailede bir tane temsilci olmak zorundadır. Temsilciyi eklerken Temsilci alanını 

işaretlenmelidir. Kalan alanlar elle doldurularak Ekle butonu ile kişi eklenir. Bu şekilde aile bireyleri 

eklenir ve sayfanın aşağısına listelenir.  

Bütün bilgiler tamamlandıktan sonra Kaydet butonu ile kaydedilir.   

 

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.
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Başvuru sahiplerinin Detay butonu ile bilgileri öğrenilir.  

Başvuru sahipleri güncelleme işlemi yapılacaksa Güncelle butonu ile güncellemesi yapılır.  

Başvuru sahiplerinden Temlik Düzenleme işlemine Temlik Düzenle butonu ile ulaşılır. 

 

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.
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Temlik için gerekli bilgiler, aileye verilen taşınmaz bilgileri ve temlik cetvel makam bilgileri 

doldurularak kaydedilir. Aileye ait temlik düzenlenmiş olur.   

Temliği düzenlenen ailelerin proje bilgilerine Başvuru Sahipleri- Devlet Eli Başvuru Sahibi 

Ekle/ Düzenle sayfasındaki Temliği Düzenlenenler kısmından ulaşılır. Ayrıca Borçlandırma Geri 

Ödeme- Temlik Sözleşme İşlemleri sayfasından temlik düzenlenen ailelerin temlik bilgisine ulaşılır.  

  FİZİKSEL BAŞVURU SAHİBİ EKLE/DÜZENLE 

Köy Gelişme, Köy Nakli, Köy Toplulaştırma ve Rezerv Arsa için başvuru yapan bütün ailelerin 

bilgileri buradan eklenmelidir.   

 

Yeni eklemede başvuru bilgileri girilmelidir. 

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.
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Daha sonra başvuru sahiplerinin TC Kimlik numarası girilip Sorgula butonuna basılır. TC Kimlik 

numarasına göre kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve ölüm tarihi bilgileri otomatik olarak 

gelir. Her ailede bir tane temsilci olmak zorundadır. Temsilciyi eklerken Temsilci alanını 

işaretlenmelidir. Kalan alanlar elle doldurularak Ekle butonu ile kişi eklenir. Bu şekilde aile bireyleri 

eklenir ve sayfanın alt tarafına listelenir.  

Bütün bilgiler tamamlandıktan sonra Kaydet butonu ile kaydedilir.   

 

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.
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Başvuru sahiplerinin Detay butonu ile bilgileri öğrenilir.  

Başvuru sahipleri güncelleme işlemi yapılacaksa Güncelle butonu ile güncellemesi yapılır.  

Başvuru sahiplerinden Temlik Düzenleme işlemine Temlik Düzenle butonu ile ulaşılır. Temlik için 

gerekli bilgiler, aileye verilen taşınmaz bilgileri ve temlik cetvel makam bilgileri doldurularak 

kaydedilir. Aileye ait temlik düzenlenmiş olur.   

Temliği düzenlenen ailelerin proje bilgilerine Başvuru Sahipleri- Fiziksel Başvuru Sahibi Ekle/ Düzenle 

sayfasındaki Temliği Düzenlenenler kısmından ulaşılır. Ayrıca Borçlandırma Geri Ödeme- Temlik 

Sözleşme İşlemleri sayfasından temlik düzenlenen ailelerin temlik bilgisine ulaşılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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     YATIRIM PROGRAMI 

FİZİKSEL YERLEŞİM YATIRIM PROGRAMI 

1- YATIRIM PROGRAMINA GÖNDERİLENLER 

 

Yatırım programına gönderilen projeler bu alanda listelenir. Detay butonu ile projenin 

belgelerine ulaşılır. Karşımıza gelen ekranda Yatırıma Al butonu projenin yatırıma alınmasını 

sağlar. İptal butonunda ise proje yatırıma alınmadan iptal edilmiş olur. 

2- YATIRIMA ALINANLAR 

Yatırıma Alınanlarda Yatırıma alınan projeler ve iptal edilen projeler listelenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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DEVLET ELİ YERLEŞİM YATIRIM PROGRAMI 

1- YATIRIM PROGRAMINA GÖNDERİLENLER 

 

Yatırım programına gönderilen projeler bu alanda listelenir. Detay butonu ile projenin 

belgelerine ulaşılır. Karşımıza gelen ekranda Yatırıma Al butonu, projenin yatırıma alınmasını 

sağlar. İptal butonunda ise proje yatırıma alınmadan iptal edilmiş olur. 

2- YATIRIMA ALINANLAR 

Yatırıma Alınanlarda Yatırıma alınan projeler ve iptal edilen projeler listelenir.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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  BORÇLANDIRMA GERİ ÖDEME 

UYGULAMA TANIMLARI 

 

Projeye ait uygulamalar bu alandan eklenir.  

TEMLİK SÖZLEŞME İŞLEMLERİ 

 

 

Temliği yapılan hak sahipleri ekranda listelenir. Temlik butonu ile o hak sahiplerinin temlik 

bilgileri görüntülenir ve düzenlenebilir. Sözleşme butonu ile hak sahiplerine ait sözleşme bilgileri 

girilir ve ödeme planı oluşturulur. Hakediş butonu ile eğer hak sahibi KEYY ile hak sahibi olmuşsa 

hakediş bilgileri girilir.  

a- Temlik düzenleme 

Başvuru Sahipleri sayfalarından kaydedilen temlik bilgisine temlik sözleşme işlemleri 

sayfasından ulaşılır. Kaydedilmiş temlik bilgileri otomatik olarak gelir. Düzenlenmesi 

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.
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gerekiyorsa düzenlenecek alanlar girilerek Düzenle Kaydet butonuna tıklanır. Temlik bilgisi 

kaydedilmiş olur. 

b- Sözleşme Düzenleme 

Sözleşme butonuna basılarak hak sahibi ailelerin sözleşmesi düzenlenir.  

 

Sözleşme açıldığında önce Sözleşme Tarihi alanı girilir. Sözleşme tipi seçilir ve sözleşme tipine 

göre alanlar gelir. Gelen alanlar doldurulur ve sözleşme bedeline göre ödeme planı oluşturulur.  

Kaydet butonu ile kaydedilir.  

c- Hakediş Düzenleme 

Sözleşme tipi Konut Kredisi(Nakdi) ise hakediş düzenlemesi yapılır. 

  

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.
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Hak sahibi TC kimlik numarası ve temsilci adı soyadı otomatik olarak gelmektedir. Kredi tutarı, 

faizi yılı ,hakediş numarası Situasyonu(binanın %lik durumu) ve kullanım tarihi girilir Kaydet butonuyla 

kaydedilir.  Liste oluşur ve kredi tutarına bağlı kullanım tutarı otomatik hesaplanır. Hakediş %100 

olunca da ödemesiz dönem faiz toplamı ve ödeme başlangıcı hesaplanır otomatik ödeme planı 

oluşturulur.   

d- Ödeme 

  

Ödeme planı oluşturulan hak sahiplerinin ödeme ekranı gelmektedir.  Ödeme butonları ile o 

taksite ait ödenme bilgileri kaydedilir.  

e- Düzelt 

Düzelt butonu ile sözleşme düzenlemesi yapılır. 

f- İptal 

İptal butonu ile hak sahibine ait temlik iptal edilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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RAPORLAR 

 HAKEDİŞ RAPORLAMA 

 

Ekran açıldığında Türkiye geneli hakediş oranları gelir. Hemen yanındaki butonlardan hangi 

hak sahiplerinin o hakediş oranında olduğu listelenir. 

Proje adına göre de hakediş listelenebilir. Proje adını yazıp arama yapılabilir.  

  ETÜT PROJE RAPOR 

1- FİZİKSEL YERLEŞİM DÜZENLEMESİ 

Fiziksel yerleşimdeki etüt proje programındaki projeler, yatırıma alınan projeler ve iptal 

edilen projeler listelenir. İllere göre de arama yapılabilir. 

Detay butonunda ise proje bilgileri, projenin ekleri ve o projeye ait eklerin gönderilme/ 

onaylanma tarih bilgileri listelenir.  

2- DEVLET ELİYLE İSKAN UYGULAMALARI 

Devlet Eliyle İskan etüt proje programındaki projeler, yatırıma alınan projeler ve iptal edilen 

projeler listelenir. İllere göre de arama yapılabilir. 

  Detay butonunda ise proje bilgileri, projenin ekleri ve o projeye ait eklerin gönderilme/           

onaylanma tarih bilgileri listelenir.  

3- TÜRKİYE GENELİ BORÇ RAPORU 

Sayfa açıldığında Türkiye geneli toplam borç miktarı ve Türkiye geneli toplam ödenmiş borç 

miktarı görünür. 

 

 

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.
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GENEL PARAMETRELER 

  DUYURU 

Duyuru Başlığı, Başlangıç tarihi ve içeriği girilerek duyurunun tüm kullanıcıların ana sayfasında 

görünür.  

  KULLANICI İŞLEMLERİ 

Yeni kullanıcı eklemek, kullanıcı silmek ve kullanıcı yetkilerini düzenlemek için bu sayfa 

kullanılır.  

  SÜREÇ YÖNET 

Bu alan süreçlerde istenen belgeleri inceleyip belge ekleyip çıkarmak için kullanılır.  

  DOSYA EKLEME 

Tanımlı olan ekler listelenir. Yeni ek ismi eklenebilir. 

GENEL MÜDÜRLÜK OLURLARI 

 OLUR EKLE/GÖRÜNTÜLE 

 

Genel müdürlükten alınan olurlar bilgileri ve olur dosyası ile birlikte kaydedilir. Kaydedilen 

olurlarda uygulama adına, yılına ve iline göre arama yapılabilir.   

 

 

 

 

 

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.
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