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   İSKANIN AMACI  

 

 

  5543  sayılı İskan Kanunu kapsamında kırsal alan nüfusuna ağırlık 
verilmekte, bir ailenin sosyal ve ekonomik gereksinimlerini karşılayabilecek 
büyüklükte konut, işletme binası ve arazi sahibi olmasını sağlamak, yaşamını 
sürdürebilecek gelir imkanlarına kavuşturulacak şekilde projelerle desteklenerek 
ekonomik bir işletme olarak planlanıp uygulanmasını amaçlamaktadır. 
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Köylerde kalkınmanın sağlanması,  

 

Toplulaşmanın teşvik edilmesi,  

 

Uygun yerleşim yerlerine nakli,  

 

Herhangi bir sebeple parçalanmış köyleri veya yakın köyleri 

birleştirilmesi, 

  

Fiziksel yerleşimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, köy merkezinin 

bitişiğinde köy gelişme alanı uygulaması yapılması, 

 

Plânlı merkezî köy yerleşimlerinin oluşturulması,  

 

Bölgesel mimarî yapıların geliştirilmesi ve modern yapılara 

kavuşturulması 
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Yapılan işler; 

 

Yerleşime uygun yeni yerleşim alanlarının bulunması (Hazine arazisi veya 

köy tüzel kişiliğine ait araziler tercih edilir.) 

 

Bu alanların jeolojik-jeoteknik raporlarının hazırlanması, 

 

 İmar plânlarının yapılması, yaptırılması, onaylanması,  

 

Arsaların satışı, 

 

Modern yapıların kurulması amacıyla yönetmeliklere uygun plân ve projeler 

geliştirilmesi, 

 

 Plân ve projelere uyulmasının temini amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, 

 

  

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.



1-KÖY  NAKLİ  

  

2-KÖY TOPLULAŞTIRILMASI  

  

3-KÖY GELİŞME ALANI 

  

4-AFET NEDENİYLE PARÇALANMIŞ KÖYLERİN YENİ YERLEŞİM 

YERİNE NAKLİ 

  

FİZİKSEL YERLEŞİM DÜZENLEMESİ 
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1-KÖY NAKLİ (YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ)  

 

 Yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle yerinde kalkındırılması 

pahalıya mal olacağı anlaşılan köylerin, köyde oturan reşit nüfusun 

çoğunluğu tarafından istenilmesi ve köyün kendi sınırları içerisinde teknik, 

idari, ulaşım ve merkezi köy hüviyeti kazandırma yönleriyle uygun bir yer 

bulunması halinde, altyapı hizmetleriyle sosyal ve ekonomik tesislerin 

karşılıksız olarak devletçe karşılanması, konut ve işletme binası 

inşaatlarının yapımı için ise ailelerin kredi ile desteklenmesiyle yapılan 

uygulamadır. 

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.



Eski Yerleşim 

Yeri 

Yeni Yerleşim 

Yeri 

Çankırı-Çerkeş-Ağaca köyü 
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Eski Yerleşim 

Yeri 

Yeni Yerleşim 

Yeri 

Çorum-Merkez-Atçalı köyü 
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2-KÖY TOPLULAŞTIRILMASI (YERLEŞİM YERLERİNİN  

TOPLULAŞTIRILMASI)  

 

 Mahalle, mezra, oba ve benzeri dağınık yerleşim ünitelerinden 

oluşan köyün veya komşu köylerin, toplulaşmak isteyen yerleşim ünitelerinde 

oturan reşit nüfusun çoğunluğu tarafından istenilmesi ve ilgili köy ve 

bağlılarının veya komşu köylerin kendi sınırları içerisinde teknik, idari, 

ulaşım ve merkezi köy hüviyeti kazandırma yönlerinden mevcut yerleşim 

ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplulaştırılması için, 

teknik bilgi, alt yapı hizmetleri ile sosyal ve ekonomik tesislerin devletçe 

karşılanması, konut ve işletme binası inşaatlarının yapımı için ise ailelerin 

kredi ile desteklenmesiyle yapılan uygulamadır.  

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.



İzmir-Menderes-Bulgurca 
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3-KÖY GELİŞME ALANI  (FİZİKSEL YERLEŞİMİN 

İYİLEŞTİRİLMESİ) 

 

 Köyün merkezi bitişiğinde ihtiyaç ve istek varsa ayrıca yerleşime 

açılacak alan bulunuyorsa teknik yardım ve kendi evini yapana yardım 

metoduyla en az 5 aile olmak şartıyla kredi desteği verilerek köy gelişme 

alanı uygulaması yapılabilmektedir. Konut ve işletme binası inşaatlarının 

yapımı için ailelere kredi desteklenmesiyle yapılan uygulamadır.  

İş yükü olarak en fazla uygulamanın yapıldığı sistemdir. 
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İzmir-Menderes-Bulgurca 

Köy Nakli 

Köy  Gelişme 

Alanı 
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Hatay-Kırıkhan-Karataş 

Köy  Gelişme 

Alanı 

Köy Nakli 
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Siirt-Merkez 
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Çorum-Kılıçören köyü 

Köy gelişme 

alanı 
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Karacaören köyü 

Köy gelişme 

alanı 
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4-AFET NEDENİYLE PARÇALANMIŞ KÖYLERDE İSKAN 

 

Doğal afetler nedeniyle parçalanmış köylerde, eski yerleşim yerinde kalan ve 

afetten etkilenmeyen aileler köyün idarî sınırları içinde toplulaştırılırlar.  
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Erzurum-Aşkale-Dereköy 

Afetten etkilenen köy 
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Yeni yerleşim yeri 

Erzurum-Aşkale-Dereköy 
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ETÜT ÇALIŞMALARI  

Yukarıda bahsedilen 4 uygulamadan biri için başvuruları alınır. 

Başvurunun uygunluğu incelenir. 

Uygun görülmesi durumunda etüt-proje programına alınır. 

İskan duyurusu yapılır. 

Vatandaşların haksahipliği için başvuruları alınır. 

Haksahipleri tespit edilir. 

Yeni yerleşim yeri seçimi başlar. 

Yeni yerleşim yeri ile ilgili ; 

Jeolojik ve Jeoteknik raporlar hazırlanır, 

Haritalar hazırlanır, 

İmar planı hazırlanır, 

Köyün ilerdeki gelişimi de düşünülerek rezerv parsellerde oluşturulur, 

Parselasyon planı hazırlanır, 

Haksahiplerine arsa satışları yapılarak etüt işlemleri tamamlanmış 

olur. 
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PROJE ÇALIŞMALARI 

Proje seçiminde yöresel mimari özellik taşıyan projeler teşvik edilmektedir. 

 

Proje seçimi haksahibi ailelerin seçimine bırakılmaktadır. Seçim işleminde 

Bakanlık tarafından oluşturulmuş projeler veya haksahiplerinin kendilerinin 

oluşturduğu projeler kullanılabilmektedir.  

Bakanlık tarafından üretilen projeler haksahiplerine bedelsiz olarak 

verilmektedir. Bu projeler yürürlükteki deprem, yangın, ısı vb. yönetmeliklere 

uygun olarak hazırlanmış olup iklim ve deprem bölgelerine göre 

güncellenmektedir. 

Haksahiplerinin hazırlattığı projelerin yöresel şartlara uygunluğu, deprem, 

yangın, ısı vb yönetmeliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından 

denetlendikten sonra uygulamaya geçilebilmektedir. 

 

Her iki durumda da teknik yardım Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak 

haksahiplerine sunulmaktadır.  
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Vaziyet planları hazırlanır. 
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İskan Konut Projeleri 
İK  4 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  4 

T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  4 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  4 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
      İK  10 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  10 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  10 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  10 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  10 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  10 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  12 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  12 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  12 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  12 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  12 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İK  12 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ 2 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  2 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  2 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  2 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  3 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  3 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  3 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



 
 

 
 
 
 

İskan Konut Projeleri 
İŞ  3 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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.



YATIRIM ÇALIŞMALARI 

 Etüt çalışmaları sonucunda ; 

Arsa satışı yapılan haksahiplerinden kredi isteyenler tespit edilir, 

Uygulamaya geçilmek üzere yatırım programına alınır. 

 

 

 

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.



FİNANSMAN 

Bakanlığımıza ait projeler ile haksahiplerinin istediği özel projeler için 

Bakanlığımızca ayrı ayrı kredi limitleri belirlenmektedir. 

İşletme (ahır, samanlık vb.) binaları için kredi ayrı olarak verilir, 

Her yıl konut maliyetleri dikkate alınarak Çevre ve Şehirlik Bakanlığı 

tarafından haksahibi aileler için kişi bazında devlet desteğinin ne kadar 

olacağı hesaplanır, 

Yatırım Programına alınacak işler ve bu işlerin yapılabilmesi için gerekli 

ödenek  Kalkınma Bakanlığına bildirilir, 

Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığına talebimizi ve gereken ödeneği 

bildirir, 

Maliye Bakanlığı tarafından Yatırım Programına alınan işler için Hazineden 

ödenek ayrılır. 

Yatırım Programına alınan işler Mahalli teşkilatımıza bildirilir.   

Mahalli teşkilatımızın kontrollüğünde konut yapımına başlanır. 

 

 
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 köyü 
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 2009 yılında 

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 2011 yılında 
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 2011 yılında 
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.



BORÇLANMA 

1-ARSA BORÇLANMASI 

  

 Arsa kuralarını çeken hak sahipleri,  60 (altmış ) gün içinde arsa 

bedelini peşin olarak veya taksitle satın alacaklar ise arsa bedelinin üçte birini 

anlaşmalı Banka Şubesine yatırmaları sağlanır. 

 

 Arsa bedelinin tamamını yatıranlar için arsa devrine ilişkin temlik 

cetveli düzenlenerek tapu tescili sağlanır.  

 

 Taksitle satın alanlar, arsa bedelinin üçte birini banka şubesine 

yatırdıkları takdirde kalan üçte iki arsa bedelinin borç tutarı olarak kayıt 

edildiği borçlanma sözleşmesi imzalatılarak temlik cetveli düzenlenir ve tapu 

devri yapılır. Arsa borcu, iki yıl iki eşit taksitle haksahipleri tarafından ödenir. 

 

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- KONUT ve İŞLETME BİNASI KREDİ BORÇLANMASI 

  

 Konut kredisi kullanmak isteyen haksahiplerine kredi miktarı kadar 

borçlandırma sözleşmesi imzalatılır. 

 

 Borçlanma sözleşmesi imzalamış olan hak sahibi, sözleşmelerin 

gönderildiği Banka Şubesinde kredi ödeneklerinin aktarılacağı blokeli vadesiz 

mevduat hesabı açtıracak ve bu hesap numarasını Bakanlığımıza bildirir. 

 

 Yapımı tamamlanan imalatlar için hazırlanan hakediş raporu 

tahakkuka bağlanarak hakedilen ödeneği bu hesaplara aktaracaktır. İmalatlar 

tamamlandıkça  5 safhada konut ödeneğinin tamamı verilir. 

 

 Bu kredinin geri ödemesi, konutun bitirilmesini takip eden yirmi 

dördüncü (24 ) ayda ilk taksit alınmak üzere on yıl ve on eşit taksitle ve yıllık 

%2 faiz uygulanmak suretiyle yapılılmaktadır. 

 

 
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.



KREDİLERİNİN İZLENMESİ 

  

 Haksahiplerinin yapacağı  geri ödemelerin takibi için 

Başkanlığımızca yazılım programı yapılmıştır. 

 

 İller bazında yapılan uygulamaların tamamı sisteme girilmektedir. 

 

 Geri ödemelerin takibi banka tarafından yapılmakta olup, geri 

ödenen miktar hazineye aktarılmaktadır. 

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.



PERFORMANS: 

 

1980-2012 yılları arasında kredi vermek suretiyle 12.469 kredili konut 

yapılmıştır.  

 

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.


