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KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Toplu Konut ‹daresinin gelirleri, harcamalar› ve denetimi: Toplu Konut ‹daresinin gelirleri, harcamalar› ve denetimi:
Madde 2 -(De¤iflik:20/6/2001-4684/7 md.) Toplu Konut Madde 2- (De¤iflik:20/6/2001-4684/7 md.) Toplu Konut
‹daresinin gelirleri;
‹daresinin gelirleri;
a) ‹dare taraf›ndan sat›fl› yap›lacak konut, iflyeri, arsa ve a) ‹dare taraf›ndan sat›fl› yap›lacak konut, iflyeri, arsa ve
arazilerin sat›fl ve kira gelirlerinden,
arazilerin sat›fl ve kira gelirlerinden,
b) ‹dare taraf›ndan aç›lacak kredilerin geri ödemelerinden,
b) ‹dare taraf›ndan aç›lacak kredilerin geri ödemelerinden,
c) Hazine arsalar› üzerine yap›lan konut ve iflyerlerinin arsa
c) Hazine arsalar› üzerine yap›lan konut ve iflyerlerinin arsa
maliyet bedellerinin en
maliyet bedellerinin en
çok yüzde 25`ine kadar al›nacak kat›l›m pay›ndan,
çok yüzde 25`ine kadar al›nacak kat›l›m pay›ndan,
d) Hazine Müsteflarl›¤›n›n uygun görüflü üzerine yurt d›fl›ndan
d) Hazine Müsteflarl›¤›n›n uygun görüflü üzerine yurt d›fl›ndan sa¤lanacak kredilerden,
sa¤lanacak
e) Faiz gelirlerinden,
kredilerden,
f) Bütçe kanunlar› ile tahsis edilen ödenek ve 29.6.2001
e) Faiz gelirlerinden,
tarihli ve 4705 say›l› Kanunun 1 inci maddesi uyar›nca
al›nan harçlardan, (5281 Say›l› Kanun’un 43/16’nc›
f) Bütçe kanunlar› ile tahsis edilen ödenekten,
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
g) ‹dareye yap›lacak ba¤›fl ve yard›mlardan,
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
Meydana gelir.
g) ‹dareye yap›lacak ba¤›fl ve yard›mlardan,
meydana gelir.

AÇIKLAMA

De¤iflen ibareye göre;Yurt d›fl›na ç›k›fllardan al›nan harçlar›n Toplu Konut Kanunu gelirlerine aktar›lmas› sa¤lanm›flt›r.
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KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Toplu Konut ‹daresinin kaynaklar› afla¤›daki amaçlar için Toplu Konut ‹daresinin kaynaklar› afla¤›daki amaçlar için
kullan›l›r:
kullan›l›r:
a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi veya konut kredilerine a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi veya konut
kredilerine faiz sübvansiyonu
faiz sübvansiyonu yap›lmas›.
yap›lmas›.
b) Toplu konut alanlar›na arsa temin edilmesi.
c) Araflt›rma, turizm alt yap›lar›, konut alt yap›lar›, okul, b) Toplu konut alanlar›na arsa temin edilmesi.
karakol, ibadethane, sa¤l›k tesisleri, spor tesisleri, postane, c) Araflt›rma, turizm alt yap›lar›, konut alt yap›lar›, okul,
çocuk parklar›, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teflvik karakol, ibadethane, sa¤l›k tesisleri, spor tesisleri, postane,
çocuk parklar›, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini
için yat›r›m ve iflletme kredisi verilmesi.
d) ‹fl ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait teflvik için yat›r›m ve iflletme kredisi verilmesi.
iflyerleri ve küçük sanayi teflebbüslerinin kredi yoluyla d) ‹fl ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait
iflyerleri ve küçük sanayi teflebbüslerinin kredi yoluyla
desteklenmesi.
desteklenmesi.
e) Afet mahallerinde konut yap›m›n›n teflvik ve desteklenmesi.
e) Afet mahallerinde konut yap›m›n›n teflvik ve desteklenmesi.
‹dare kaynaklar›n›n kullan›m›na iliflkin usul ve esaslar Bakanlar
‹dare kaynaklar›n›n kullan›m›na iliflkin usul ve esaslar Bakanlar
Kurulunca yürürlü¤e konulacak yönetmelikle tespit edilir.
Kurulunca yürürlü¤e konulacak yönetmelikle tespit edilir.
Toplu Konut ‹daresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme
Toplu Konut ‹daresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme
Kurulu denetimine tabidir.
Kurulu denetimine tabidir.
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