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GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL KONUT TAHSİSİ İÇİN 

BAŞVURU GÜNCELLEME FORMU 

 

Talep sahibinin 

Adı SOYADI   :         

 

TC Kimlik No  :         

 

Doğum Tarihi   :  ……./……./…………..                Doğum Yeri     : 

 

Baba Adı :                                                                  Ana Adı            : 

 

Nüfusta Kayıtlı Olduğu Yer                        : 

 

Medeni Durumu(Evli/Boşanmış/Bekar)      : 

 

Eşinin Adı SOYADI/Mesleği                      : 

 

Ailede birlikte oturulan kişi sayısı               : Toplam ………..kişi. 

 

İkametgah Adresi (Nüfusta Kayıtlı Adresi) : 

 

İrtibat Telefonları : 1- .…-….….-………………….……  2- ….-…….-……………………..... 

 

Varsa Beyan etmek istediği Özel Durumu   : 

(Emekli, Gazi, Şehit Ailesi, Engelli,…vb.) 

 

BEYAN VE TAAHHÜTLER:  
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.  

2-5 yıldan fazla süredir ve halen Gemlik ilçe sınırları içinde ikamet ediyorum.  

3-Dar gelirliyim (aile aylık gelirimiz 4 bin liranın altındadır).  

4-Kendime, eşime ve 18 yaşından küçük çocuklarıma ait konutumuz yoktur. Tarafıma tahsis 

edilecek konuttan daha değerli gayrimenkulümüz bulunmamaktadır. 

5-Kura sonucu kendime tahsis edilecek konutun bedelinin tamamını 21 gün içinde peşin 

veya konut kredisiyle ödeyeceğim. 
6-Terörle ilgili bir suçtan, yüz kızartıcı bir suçtan, cinsel taciz ve tecavüz suçundan hüküm 

giymedim.  

7-Aynı ailede birlikte oturduğumuz kişilerden tek ben müracaat ediyorum. 

8- Tarafıma Sosyal Konut çıktığı takdirde beyan ettiğim hususları belgelendireceğim. 

9-Gemlik Belediyesi Sosyal Konutlarından (100 metrekarenin altında, 2+1 sosyal konut) 

tarafıma tahsis yapılmasını talep ediyorum. 

                                                                     Başvuran ve taahhütte bulunan: 

 

Başvuru Tarihi: …… / …… / 2018            Adı-SOYADI : 

                                                                                 

                                                                         İmzası        : 
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GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL KONUT TAHSİSİ  

GÜNCELLEME BAŞVURULARI İÇİN İLAN: 

Değerli Gemlikliler, 

Belediyemizce Cihatlı’da yapılan Sosyal Konutların temeli atılmadan önce sizden aldığımız 

ön başvurulardaki taleplerinize istinaden, 2+1 Sosyal Konutların ilk etabının yapımı 

tamamlanmıştır. Aşağıdaki şartları taşıyanlara kura yöntemi ile konut tahsisleri 

gerçekleştirilecektir. 

Sosyal Konut Tahsisi için başvurular;  12 Eylül 2018- 22 Eylül 2018 tarihleri arasında 

bizzat belediyemize yapılacaktır. (Mesai günleri, Saat:08.00-17.00 saatleri arasında). 

Aranan Şartlar: 

a) Dar gelirli olmak (birlikte yaşayan ailenin aylık toplam net geliri, asgari ücretin iki katının 

%25 fazlasının -4 bin TL’nin- altında olmak), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Terör 

ile ilgili suçlardan, yüz kızartıcı suçlardan, cinsel taciz ve tecavüz suçlarından hüküm 

giymemiş olmak, 

 

b) Kendisinin, eşinin veya on sekiz yaşından küçük çocuklarının konutu bulunmamak ve 

kendisine tahsis edilecek konuttan daha değerli taşınmazı bulunmamak, 

 

c) En az 5 (beş) yıldan beri ve halen Gemlik ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve 

başvuru tarihinde evli olmak (eşi vefat eden çocuklu bayanlarda evlilik şartı aranmaz). 

Bu şartları taşıyanlar, ekli BAŞVURU GÜNCELLEME FORMU’nu tam doldurarak, bizzat 

imzalayacaklar ve Gemlik Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne kimlik ile bizzat 

teslim edeceklerdir.  

Başvuru Güncelleme Formu, belediyemizden temin edilebileceği gibi Gemlik Belediyesi 

Web Sitesinden indirilebilir. Başvuranların Gemlik’te ikamet ediyor olması gerektiğinden, 

doldurulan ve imzalanan Başvuru Formları, bizzat başvuran tarafından kimlik ibrazı ile 

belirtilen tarihler arasında belediyemize teslim edilecektir. 

Emekli, Engelli, Gazi, Şehit Yakını veya Konutların yapıldığı Cihatlı mahallesi nüfusuna 

kayıtlı olanlar bu tür özel durumlarını, BAŞVURU GÜNCELLEME FORMU’nun  “ÖZEL 

DURUMU”  bölümünde belirtmeleri halinde, bu özel durumları dikkate alınacaktır.  

AÇIKLAMALAR : Şartları taşıyanlar arasında, noter huzurunda çekilecek olan kura 

sonucu, kendisine konut tahsisi yapılanların konut tahsis bedelinin tamamını 21 gün 

içinde peşin veya konut kredisiyle ödemesi gerekmektedir. Tahsis bedeli, her daire için 

ayrı ayrı olacak şekilde Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek ve kura 

çekiminden önce belediyemizin Web sitesinde ve İlan Panolarında ilan edilecektir. Bu şekilde 

belirlenen listedeki konutların kura çekilişi noter huzurunda sırasıyla yapılacaktır. Kurada 

kendisine konut çıkan kişiler, tahsis kararından önce durumuna ait belgeleri Belediye’ye 

teslim edeceklerdir. Durumunu 3 işgünü içinde belgelendiremeyen veya kendisine kurada 

çıkan daireyi almayan (5 işgünü içinde sözleşme yapmayan ve 21 gün içinde bedelini 

ödemeyen)  kişinin yerine sıradaki yedek tahsis için davet edilecektir. Kurada çıkan 

dairelerin değiştirilmesi veya satılması ilk 5 yıl içinde mümkün değildir. 

İLANEN DUYURULUR 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 


