
SOSYAL KONUT PROJESİ 1+1 KONUT BAŞVURU İLANI 

 

           Sosyal Konut Projesi kapsamında ilimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Karacaören Mevkiinde  1+1  192 

adet  sosyal konut yapılmış olup;  feragat, göç, tahliye, vefat  vb. nedenler ile boşalabilecek  söz konusu   1+1 

konutlar için yedek belirlemek üzere  Vakıf Mütevelli Heyetinin 14.03.2017 tarih ve 09 no’lu kararı ile  

03.04.2017 – 02.05.2017 tarihleri ve arası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başvuru 

alımı yapılacaktır. Başvuru yeri,  şartları ve istenilen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.  
 

Başvuru Yeri: Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı / Cumhuriyet Mahallesi Hayrettin 

Balk Sokak No:69/ B/ KARS  
 

Başvuru Şartları: 

 Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.  

a) T.C. vatandaşı olmak,  

b)  21 yaş ve üzerinde olmak, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz (Fon 

Kurulu’nun 2013/1  sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) 

c) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak,  

d) 3294 sayılı Kanun’a uygunluğu ilgili SYDV tarafından tespit edilmek ve SYDV’lerden yardım alıyor 

veya alabilecek durumda olmak, 

e) Konutların bulunduğu yerde (il ya da ilçe ise o il ya da ilçe; büyükşehir olan yerlerde İl Vakfınca 

başvuru alındığı durumlarda büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ilçelerde) en az bir yıldır 

ikamet etmek, (Fon Kurulunun 08.01.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kararı ve 15.08.2014/5 sayılı Kararı 

ile değiştirilmiştir.) 

f) Kendisi ile eşinin, velayeti altındaki çocuklarının ve hanede yaşayan diğer kişilerin mülkiyetinde 

herhangi bir konutu bulunmamak (Fon Kurulunun 2014/6 sayılı Kararı ile değiştirilmiştir ) 

g) Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet 

başvuru yapmak, 

h) TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 

a) Başvuru sahipleri; 

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini, 

2. İkametgâh ilmühaberini (Konutların yapılacağı yer sınırları içerisinde en az 1 (bir)  

yıldır ikamet ettiğine dair) (Fon Kurulu’nun 2013/1 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) 

3. T.C. Kimlik Numaralarını (bütün aile bireylerinin), 

4. Ayrıca, özürlü vatandaşlarımız özürlü kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir 

devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)  

                               ibraz edeceklerdir.  

Başvuru sahibi ayrıca Başvuru Formunda (EK-1, EK-2) istenilen diğer belgeleri vermekle yükümlüdür.  

Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir. 

 


