
1/5 

 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1. GRUP (GENÇOSMAN MAH.) ŞEFKAT EVLERİ SOSYAL KONUT TAHSİS İLANI 

 

 

İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi 6935 ada 21 parselde bulunan (şefkat evleri olarak 

bilinen 100 m²’ nin altında 2+1), mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait, 55 adet sosyal konutun 

ve tahsis edilecek bloklar altında mesken tapulu olarak bulunup da konut olarak kullanılamayan 

bağımsız bölümlerin; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesi maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendine istinaden ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69’uncu maddesi ve 

Belediyelerin Arsa, Konut, İş yeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik 

uyarınca “dar gelirli” vatandaşlara kura yöntemiyle tahsis edilmesi için "Şefkat Evleri Sosyal Konut 

Tahsisi Müracaat Şartları ve İstenen Belgeler" ile "Şefkat Evleri Sosyal Konut Tahsis Sözleşme 

Şartları” aşağıda belirtilmiştir. 

 

SIRA 

NO BLOK NO KAT NO B. B. NO CEPHE 
TOPLAM DAİRE FİYATI 

(TL) 

1 C1 ZEMİN  2 Batı 172,600.00   

2 C1 ZEMİN  3 Doğu 191,350.00   

3 C1 BİRİNCİ  4 Batı 191,350.00   

4 C1 BİRİNCİ  5 Doğu 210,000.00   

5 C1 İKİNCİ  6 Batı 172,600.00   

6 C1 İKİNCİ  7 Doğu 191,350.00   

7 C2 ZEMİN  2 Batı 182,000.00   

8 C2 ZEMİN  3 Doğu 172,600.00   

9 C2 BİRİNCİ  4 Batı 200,750.00   

10 C2 BİRİNCİ  5 Doğu 191,350.00   

11 C2 İKİNCİ  6 Batı 182,000.00   

12 C2 İKİNCİ  7 Doğu 172,600.00   

13 D1 ZEMİN  2 Batı 178,250.00   

14 D1 ZEMİN  3 Doğu 197,000.00   

15 D1 BİRİNCİ  4 Batı 197,000.00   

16 D1 BİRİNCİ  5 Doğu 215,500.00   

17 D1 İKİNCİ  6 Batı 178,250.00   

18 D1 İKİNCİ  7 Doğu 197,000.00   

19 D2 ZEMİN  2 Batı 187,600.00   

20 D2 ZEMİN  3 Doğu 178,250.00   

21 D2 BİRİNCİ  4 Batı 206,350.00   

22 D2 BİRİNCİ  5 Doğu 197,000.00   

23 D2 İKİNCİ  6 Batı 187,600.00   

24 D2 İKİNCİ  7 Doğu 178,250.00   

25 E1 ZEMİN  2 Batı 172,600.00   

26 E1 ZEMİN  3 Doğu 182,000.00   

27 E1 BİRİNCİ  4 Batı 191,350.00   

28 E1 BİRİNCİ  5 Doğu 200,750.00   

29 E1 İKİNCİ  6 Batı 172,600.00   

30 E1 İKİNCİ  7 Doğu 182,000.00   

31 E2 ZEMİN  2 Batı 172,600.00   
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32 E2 ZEMİN  3 Doğu 172,600.00   

33 E2 BİRİNCİ  4 Batı 191,350.00   

34 E2 BİRİNCİ  5 Doğu 191,350.00   

35 E2 İKİNCİ  6 Batı 172,600.00   

36 E2 İKİNCİ  7 Doğu 172,600.00   

37 F1 ZEMİN  2 Batı 178,250.00   

38 F1 ZEMİN  3 Doğu 187,600.00   

39 F1 BİRİNCİ  4 Batı 197,000.00   

40 F1 BİRİNCİ  5 Doğu 206,350.00   

41 F1 İKİNCİ  6 Batı 178,250.00   

42 F1 İKİNCİ  7 Doğu 187,600.00   

43 F2 ZEMİN  2 Batı 178,250.00   

44 F2 ZEMİN  3 Doğu 178,250.00   

45 F2 BİRİNCİ  4 Batı 197,000.00   

46 F2 BİRİNCİ  5 Doğu 197,000.00   

47 F2 İKİNCİ  6 Batı 178,250.00   

48 F2 İKİNCİ  7 Doğu 178,250.00   

49 G ZEMİN  2 Batı 197,000.00   

50 G ZEMİN  3 Doğu 172,600.00   

51 G BİRİNCİ  4 Batı 215,500.00   

52 G BİRİNCİ  5 Doğu 172,600.00   

53 G İKİNCİ  6 Batı 197,000.00   

54 G İKİNCİ  7 Doğu 172,600.00   

55 H ZEMİN  3 Doğu 197,000.00   

 

C1-C2-D1-D2-E1-E2-F1-F2 ve G, Blokların altında (bodrum kat) mesken tapulu olarak 

bulunup da konut olarak kullanılamayan bağımsız bölümler 

SIRA 

NO 

BLOK 

NO 

KAT NO    B. B. NO 

1 C1 Bodrum         1 

2 C2 Bodrum         1 

3 D1 Bodrum         1 

4 D2 Bodrum         1 

5 E1 Bodrum         1 

6 E2 Bodrum         1 

7 F1 Bodrum         1 

8 F2 Bodrum         1 

9 G Bodrum         1 

 

ŞEFKAT EVLERİ 1. GRUP SOSYAL KONUT TAHSİSİ İÇİN  

MÜRACAAT ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER 

 

1. Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. 

2. Başvuru sahibinin terörle ilgili, yüz kızartıcı, cinsel taciz ve tecavüz suçlarından hüküm giymemiş 

olması gerekmektedir. 

3. Başvuru sahibinin başvuru tarihinden önce en az 3 yıldır kesintisiz olarak konutların bulunduğu 

Dulkadiroğlu İlçesi Gençosman Mahallesinde ikamet etmesi gerekmektedir. (Tarihçeli Yerleşim 

Yeri Belgesinden anlaşılacaktır). 
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4. Aile fertlerinden herhangi birinin üzerinde 2022 yılı içerisinde herhangi bir taşınmaz (arsa, 

dükkan, işyeri, konut, mesken Konut yapımına müsait arsa vb.) bulunmaması gerekmektedir. 

5. Başvurular genel başvuru olarak yapılacak olup bağımsız bölümlere yönelik başvuru 

alınmayacaktır. Kura çekiminde bağımsız bölümler, bağımsız bölüm için asil ve yedek üyeler 

belirlenecektir. 

6. Belediyemizce düzenlenen örnek daire müracaat sahiplerine yerinde gösterilecektir. 

7. Sosyal konut için başvurular 16 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında bizzat Belediyemiz 

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. (Mesai günleri, Saat 08:00-17:00 saatleri 

arasında) 

8. Başvuru formu Belediyemiz Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden temin edilebileceği 

gibi Belediyemiz web sitesinden indirilebilir. 

 

9. Başvurular için aşağıdaki belgeler gerekmektedir: 

a. Kimlik Fotokopisi 

b. Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile bireylerinide gösterir) 

c. Nüfus müdürlüğünden 3 yıl Konutların bulunduğu Gençosman Mahallesinde oturduğuna dair 

tarihçeli yerleşim yeri belgesi. 

d. Tüm şartlara uyduğunu beyan eden imzalı başvuru taahhütnamesi (başvuru taahhütnamesi 

Belediyeden verilecektir) imzalatılacaktır.  

Gelir durumuna ilişkin aşağıdaki maddelerde belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir: 

e. İşsizler: Sosyal Güvenlik Kurumlarından ve vergi dairesinden ilişiksiz belgeleri ile 

Muhtarlıktan alınacak fakirlik ilmuhaberi. 

f. Ücretli ve maaşlı çalışanlar: Çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan başvuru tarihindeki aya ait 

sağlayacakları yetkili amirce onaylı ücret veya maaş bordrosu (Hane halkında geliri olan tüm 

kişilerin gelir belgesi gerekmektedir) 

g. Emekliler: Bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacakları gelirlerini gösterir 

belge 

h. Kendi hesabına çalışanlara ve yukarıda sayılmayan ekonomik ve ticari faaliyette bulunanlar: 

Vergi dairesinden alacakları başvuru yılından bir önceki yılın kazancını gösterir belge (söz 

konusu yılın kazancı 12 aya bölünecek, çıkan sonuç aylık kazanç olarak kabul edilecektir). 

10. Başvuru sahibi evli ise veya daha önce evlenip boşanmış ise yaş sınırı aranmaz, başvuru 

sahibi bekâr ise; başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 

11. Başvuru sahibi ve eşinin aynı hanede yaşaması halinde eşlerin anne, baba ve çocukları (Aynı 

Hanede İkamet Eden Kişi Belgesinden anlaşılacaktır) aşağıdaki maddelerde "Aile" olarak 

anılacaktır. 

Aileden ve aile fertlerinin herhangi birinden aşağıda belirtilen maddelerdeki şartlar aranacaktır: 

a.  Aile'nin başvuru tarihindeki aya ait toplam net gelirinin (maaş, gelir, asgari geçim indirimi, 

mesai, prim, yol yardımı, bakım yardımı ve alınan tüm nakdi yardımlar dahil toplam) 

8.506,48 TL veya altında olması, 

b. Aile fertlerinden herhangi birinin üzerinde başvuru tarihinden önce il sınırları içerisinde 

herhangi bir taşınmazı (Konut, Mesken, Ofis, İşyeri, Dükkan, Konut yapımına müsait arsa 

vb.) olmaması gerekmektedir. 

c. Aile fertlerinin herhangi birisine belediye veya diğer kamu kurum kuruluşları tarafından, daha 

önce konut tahsis edilmemiş olması, 

12. Aile fertlerinden yalnızca bir kişi müracaat edebilir, birden fazla kişi müracaat edemez. 

13. Başvuru sahibinin belirtmiş olduğu adrese tebligat yapılmadığı/yapılamadığı takdirde,  

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi olan                                 



4/5 

 

www. kahramanmaras.bel.tr'de yayınlanacak duyurular, başvuru sahibinin adresine 

yapılmış ve bilgisi dahilinde sayılacaktır. 

14. Bir kişiye birden fazla konut tahsis edilemez, tahsis şartları taşımadıkları sonradan 

anlaşılanların tahsisi iptal edilir. Bu şekilde tahsisi iptal edilenler ile taksitli ödeme şartlarına 

uymadıkları için tahsisi iptal edilenlere bir daha bu konutlardan tahsis yapılamaz. 

 

ŞEFKAT EVLERİ SOSYAL KONUT TAHSİS SÖZLEŞME ŞARTLARI 

 

1. Konutlarımız Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesinde 6935 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde yapılı; 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet ve 1 balkondan oluşmaktadır. Kaç 

konut tahsis edileceği, çekiliş şartları, zamanı, müracaat yeri, konut bedelleri, peşinat bedelleri ile 

ödeme tarihleri Belediye Encümenince belirlenecek ve “www.kahramanmaras.bel.tr'' adlı internet 

adresinde de ilan edilecektir. 

2. 55 adet sosyal konuttan tahsis edilecek konutların yer aldığı bloklar altında mesken tapulu olarak 

bulunup da konut olarak kullanılamayan bağımsız bölümler o bloklardaki konut tahsis edilenlere 

müştemilat olarak hisseleri oranında tahsis edilecektir. (H Blok hariç) 

3. Konut bedelinin % 25'i peşinat olarak alınacaktır. İş bu peşinat bedeli tahsis kararının tebliğini 

takip eden 30 gün içerisinde yatırılması gerekmektedir. Peşinat bedelinin tamamının, süresi 

içerisinde ödenmemesi durumunda ilgiliye borcun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanuna göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tamamının ödenmesi ile ilgili 

tebligat gönderilir. Yapılan tebligata rağmen, 30 gün içerisinde borcun gecikme zammı ile birlikte 

tamamının ödenmemesi halinde, Encümence tahsis hakkı iptal edilir. 

4. Hak sahibiyle Belediye arasında, ilgili konutun peşinat bedeli, resim, vergi ve harç ödenmek 

kaydıyla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalamayanlara anahtar teslim edilmeyecektir. 

Sözleşme imzalayanlara ise, 2023 yılı Ocak ayından itibaren anahtar teslimi yapılacaktır. 

Konutların taksit ödemesi anahtar teslimini takip eden aydan sonra başlayacak olup, 10 yıl (120 

ay) taksitle ödenecektir.  

5. Borcun bir kısmının peşin ödenmek istenmesi durumunda; kısmi ödeme sonunda kalan borç 

miktarı, kalan vadeye bölünerek yeniden yapılandırılacaktır. 

6. Sosyal konut bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılmaması 

durumunda 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 51. maddesi gereğince belirlenen oranda aylık gecikme zammı alınır. Üst üste 3 taksit 

ödenmemesi durumunda ilgiliye, borcun gecikme zammı ile birlikte tamamının ödenmesi ile ilgili 

tebligat gönderilir. Yapılan tebligata rağmen, 30 gün içerisinde borcun gecikme zammı ile birlikte 

tamamının ödenmemesi halinde, ilgili kişinin konut tahsis hakkı Belediye Encümenince iptal 

edilir. Tahsisi iptal edilen konutun 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği ilgili kişiye tebliğ 

edilir. Yapılan tebligata rağmen konutun geç boşaltılması halinde ilgili konut için ecri misil 

uygulanır. Konutun boşaltılmaması durumunda ise, yasal işlem başlatılır. Hak sahibinin ödemiş 

olduğu peşinat ve toplam taksit tutarları 3 yıl içerisinde, varsa yasal kesintiler yapılarak, kişinin 

yazılı dilekçesine istinaden, dilekçesinde belirtilen Banka IBAN numarasına yatırılır. Konuta 

hasar verilmiş ise bu hasarın bedeli ve geç boşaltması halinde, boşaltılana kadar ki süre için 

ödemesi gereken ecri misil tutarı da ilgiliye ödenecek tutardan mahsup edilir. 

7. Taksit ödemelerinden kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler, konutların tesliminden sonraki ay 

başlamak üzere, her yıl için aylık taksitler bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ile çarpılarak 

yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. 

8. Tahsis edilen konut ile ilgili, anahtar teslimi ve sonrasındaki her türlü vergi (Emlak vergisi dâhil), 

resim ve harçlar hak sahiplerinden tahsil edilecektir. Tüm abonelikler ve bunlarla ilgili proje 

masrafları hak sahiplerine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi, Site yönetiminin veya blok yönetiminin 
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belirlediği aidat vb. masraf tutarlarını da ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine 

getirmediği takdirde, site yönetimi veya blok yönetimi tarafından 634 sayılı kat mülkiyeti 

kanununa ve yönetim planına göre yaptırım uygulanır. 

9. Tahsis edilen konut borcunun tamamı ödense dahi, konutun sözleşme tarihinden itibaren, 5 yıl 

dolmadan tapusu verilmez, ayrıca hak sahibi konutunu bir başkasına satamaz, devredemez ve 

kiraya veremez. 5 yıl dolsa dahi, konutun borcunun tamamı ödenmemiş ve devam eden taksitleri 

varsa yine hak sahibi konutunu bir başkasına satamaz, devredemez ve kiraya veremez. Konut 

tahsisi yapılan kişi, adresini tahsis yapılan konuta taşıyacak (Nüfus Müdürlüğünden) ve tapu devir 

işlemleri tamamlanıncaya kadar o adreste ikamet edecektir. Aksi takdirde ilgili kişinin konut 

tahsis hakkı Belediye Encümenince iptal edilir. 

10. C1-C2-D1-D2-E1-E2-F1-F2 ve G, Blokların altında (bodrum kat) mesken tapulu olarak bulunup 

da konut olarak kullanılamayan bağımsız bölümler, tahsis edilen ana bağımsız bölümden ayrı 

satılamaz. 

11. Konutlar hiçbir durumda amacı dışında kullanılamaz, sadece mesken olarak kullanılabilir, bunun 

haricinde ticari bir faaliyet için veya kanun dışı işler için ya da hak sahibi tarafından diğer 

maliklerin huzurunu bozacak ve aile yapısıyla bağdaşmayacak amaçlar için kullanılamaz. 

Kullanıldığı takdirde ve yasal tutanakla tespiti halinde, ilgili kişinin konut tahsis hakkı Belediye 

Encümenince iptal edilir. 

12. Konut tahsisi yapılan kişinin vefat etmesi durumunda, ibraz edilecek olan veraset ilamımda yer 

alan mirasçılara göre tahsisi yapılır. Bu durumda, mirasçılardan birisi ilgili konutta ikamet 

edebilir, eğer mirasçılardan herhangi birisi ilgili konutta ikamet edemeyecek ise, mücbir sebep 

nedeniyle, ilgili konut mesken olarak kiraya verilebilir. 

13. Her ne sebeple olursa olsun, konut hak sahipliği iptal edilenlerin yerlerine, daha önce noter çekilişi 

ile belirlenen yedeklerden ilk öncelik sırasına göre konut tahsisi yapılır. 

İbraz edilen belgelerde tahsis şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin tahsisi iptal edilir. 

Yanlış veya yanıltmacı beyanda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

                    

                 İlgililere ilanen duyurulur.       

                                                                                

                                                           

                Fatih BÜLBÜL 

                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı a. 

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı      

                                                             


