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Konut

Toki Silivri 1356 Konut Projesi görücüye çıktı. Projenin satış
detayları, başvuru tarihleri, fiyatları ve daire tipleri
açıklanarak duyurusu yapıldı. Toki Silivri 1356 Konut Projesi
iki bölümden oluşuyor.

Toki Silivri 1356 Konut Projesi
Satışları
TOKİ tarafından Silivri’de inşa edilecek olan 1.356 konut
kapasiteli proje hakkında detaylar ve satış hakkındaki
bilgiler netleşti. Proje, Alt Gelir Grubu ve normal tipteki
iki bölümde planlanırken, 3 kısımda inşa edilecek. İlk kısımda
Toki Silivri Alt Gelir Grubu 934 Konut ve Toki Silivri 1. Etap
Projesi yer alıyor. İkinci kısım ise Toki Silivri 2. Etap
Projesi olacak. Toplamda 1.356 konutun inşa edileceği bu
projede emekliler, engelliler ve şahit aileleri ile gaziler
yine unutulmadı.
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Proje kapsamında 934 konut yer alırken, dairelerin tamamı 2+1
planda inşa ediliyor. 76 metrekare ile 98,36 metrekare
arasında planlanan dairelerin başlangıç fiyatı 198.000 lira.
Satışta ödenecek peşinat tutarı da en düşük 25.000 lira
olacak. 30.000 lira peşinat veren 240 ay vadeli alım yapan bir
kişi bu daireye 700 lira taksitle sahip olabilecek.
TOKİ Alt Gelir Grubu evlerine bir yenisi de Silivri’de
eklenirken, bu grup için inşa edilen 934 konut 700 liradan
başlayan taksitlerle satılıyor. 36 ayda teslim edilecek
konutların kur’aları Temmuz ayında çekilecek.

Projede yüzde 5 engelli, yüzde 25 emekli kontenjanı bulunuyor.

Toki Silivri Konutları 2018 Başvuruları
Ne Zaman
Toki Silivri 1356 Konut Projesi için başvurular 18 Haziran ile
29 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek. Kur’alar 11-12
Temmuz’da çekilecek. Projede hak sahiplerinin kesinleşme
süreci sonunda kendisine daire çıkmayan kişilerin ön başvuru
bedelleri iade edilecek. Sözleşme imzalayanlara daireleri 36
ay içinde telim edilecek.
Hak sahipleri peşinatlarını 17 Eylül – 5 Ekim tarihleri
arasında yatıracaklar.
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TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuruları Silivri için 4 grupta kabul
edilecek:
1. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve
yetimler,
2. Yüzde 40 ve üzeri engelli olanlar
3. Emekliler
4. Diğer başvurular
İlk üç kategorideki başvurularda, başvuru sahibinin o
kategoriye girdiğini gösterir resmî belge aranacak.
Başvuruların tamamı TC vatandaşlığı gerektiriyor.

TOKİ Silivri 1. ve 2. Etap Konutları
Projede ayrıca tamamı 3+1 dairelerden oluşan iki yer alıyor.
Alt Gelir Grubu dışındaki başvuruların kabul edilmesi
hedeflenen projede konut sayısı 422 olarak belirlenmiş.
106 metrekare ile 129 metrekare arasında inşa edilecek 422

daireden oluşan bu bölümde fiyatlar 258.000 liradan başlıyorç
En düşük peşinat 50.000 lira ve en düşük taksit tutarı ise 120
ay vadede 1.958 lira olarak belirlenmiş.
Toki Silivri 1. etap ve 2. etap konutları başvuru tarihleri
yine 18-29 Haziran tarihlerinde kabul edilecek. Kur’a çekilişi
ise 11-12 Temmuz tarihlerine planlandı.

TOKİ Projeleri için Çağrı Merkezi
444 86 54 Bize Sorun

TOKİ Konutları ve Projeleri
TOKİ Projeleri ve TOKİ Konutları hakkında bilgileri
edinebileceğiniz sayfalarımızı ziyaret etmeyi unutmayınız.
TOKİ Sosyal Konutları ve Projelerine ait haber ve detayları
her zaman TOKİ Haberleri sayfalarımızda, ayrıca TOKİ
Konutları Projeleri bilgilerine TOKİ Projeleri sayfamızdan
ulaşabilirsiniz. TOKİ’nin inşa ettiği konutlar hakkında
bizlere iletmek istediğiniz bilgileri İletişim sayfamızdan
ulaştırabilirsiniz. Konut Projeleri hakkında sormak
istediklerinizi, ilgili projenin sayfası altındaki formdan
iletebilirsiniz.
TOKİ’nin satış ve kredilendirme sisteminin İslâm hukûkuna
uygunluğu ve düzenlediği sâir kampanyaların fâiz içerip
içermediği hakkında, İslâmî Konut Finansmanı Makalelerimizi
inceleyebilir ve ilgili yazılar altında sorularınızı
yöneltebilirsiniz.

