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yapı kiıııljk, ........,acla,
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bağıııısız böliinı ,,,,,,;;;l;;;;;;; ;;;;
DöniiŞtüriilnıesi Hakkıııda Kauı,,i kapsaınınrla
Altıııdaki Alanların DöniiŞtiiriitınesi
t{akkıncla

göre kira yaı dıınından faydalanınak
istiyoırıııı.
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,".pi, erlilıniş olııp, Afet Riski
KoruurrİUygulu.;-vur"ııneliğinin l6 ııcı
nıacldesine

Riskli YaPıdaki kiraçısı olduğıııır işyeı,iıii
.,../...j2017 tarihinde tahliye ettiğinıi
beyan eder,
aksi duırunun tespit edilnresi halinde
tideııeıı tııtaı:ı cenel lıül«inılere göre (Boıçlar
kaırurıu ve 3095
teııren'iıt faizine itişkin Kanın hiikiıınıeriııe
gore) faiziyte geri ödeyeeeğimi
,Tİ,l*,H}İr.-iz 'e
Kira yaıdıınından fayrlalanİnam halincle
13.10,Iltztarihli ve 28440sayılı Resıııi
yayınılanaıı 6306
Gazetede
sayılı kaııuu kapszuııında Hak sahipleıiırce
Bankalardaıı krıllanılacak kıedi]eıe
Sağ|anacak Faiz Desteğine İıişkin ko.u,
,ryo.rııea baııkalardan faiz destekli
kı.edi başvurııstuıda
lırıiııırınayacağıını
taahlıtit ederiııı.

h".r.,,İ;İ;'aıdıını

baŞvıırıınırın ul'gıııı bıılıııııııası haliııde
ekre beliıttiğhn hesap ııumararna yatırılnıası

Geıeğini aız ederim,
....,./...,I20l7

Adı Soyadı
Iletişim Bilgileri

Adres
Telefoır

EKIER:
1- İmza sirktileri

2- Fiırnayı teınsile yetkili kişinin niifus ctizdaııı fotokopisi
3- YaPı Kiınlik Nunıaıası alıııdığı taı,ihte riskli yapıda

işyed işlettiğiııe dair ı.iskli yapı tespit
raPorunda lıeliıtilen adıes bitgileıi
ile uyıunlıı ve lıagıııısız böliiınii gösteıeıı
firnıa iizerine
veYa firına sahibi iİzeriııe kaYıttı YaPı
Kiınlik Numaı,ası alındığı taıthten önceki son
tiç
aYdaır veYa sonıaki son iiÇ aydan
birİne ait elektrik, *,, o"er,*"" salıit
hat}ı
olmak
----']
telefoır/irrtanet hizınetleri ile ilgili
şartıyla
hedıangi bir fatrıra,

4- YaPı Kinılik Numarası alınilığı

tarilrtçn sonraki son iiç

ait riskii yapıca işyeri
iŞletliğine dair riskJi
!y_a
YaPı tesPit ıapoıunrta beliı,titen adres bilgiıeri ite
iıyuınluaağlı olduğu oda
sici| kaydı,

5- YaPı Kimlik

Nıurrarasr

alındığı taıihten sorıra tahliye edildiğine
dair ybiıi ucr*rı,* gösteırn
vergi dairesinden alınınış ya., veya
ıneslek odasından aIuıacak sicil
kaydı,
biııa tespit ıapoıu incelenre fornıu

97- İişkli
Yıkılan yapıiar fonnıı
8- T .C, Ziraat Bankası A,Ş.'ye

9-

ait vadesiz, miinferit, TL hesap ciizdaııı
fotokopisi
Veka|eten YaPılaıı baŞvurıılaı,da vekaietname
aslı ve vekiiin kinılik

Bu belge 5070 salrlı elektronik imza
kanununa göre güvenli clektronik imza
ile imzalanmısrrr.
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re

Barkod Num.:10039812 bilgi|eriyle erişebilirsiniz.

