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Alanlarıır Döniişttirülnıesi Hakkında Kaırun kapsaınıncla riskli yapı olaıak ıespit e<lilııriş olup,
Döni,iştiirtilınesi Hakkında Kanrıırrın Uygulaııra
Yönetıneliğinin 16 ırcı ınaddesine göre kira yaıdıınıırdaıı faydaiaıunak istiyoruın.

Afet Riski Altındaki Alanların

Riskli yapıdaki koıırıtrımrı/işyerinıi ,.,.l..../20|7 tarilıiııde tahliye ettiğimi beyan eder,
aksi drıruınuır tespit edilmesi lralinde öde*eır futau Genel lrükiinıleır göre (Boıçlar Kaırunıı ve
3095 sayılı Kamıni faiz r.e temenüt faizine ilişkiıı Kaırrın lriiktimlerine göre) faiziyle geıi
ödeyeceğiıııi taaiıiriit ederim.

Kira yardıınındaır faydalaıımam lraliııde 13.10.2012 taıihli ve 28440 sayılı Resıni
Gazetede Yayıınlanaıı 6306 Sayılı Kanun Kapsaınrnda Hak Salıiplerince Bankalaı,dan
Kullanılacak Kre<Iilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyat,ınca bankalaıdaıı faiz
destekli kıedi lıaşvurusunda brılunmayacağınrı taalıIıiit edeıjın.
Kiıa yaıdııru başvuıuınrıır tıygtııl bıılruurrası halinde ekte beliftiğiın

hesap ttumaı,arna

yatıırlnrası hrısrıstıııda;

Gereğiııi arz ecierinr.
.....,/., ../2017
Adı Soyadı

inıza
İletişim Bilgileri

Adres

:

Telefon

EKLER:

l-

Niifus ctizdanı fotokopisi/ (İşyeri ıııaliki içiır iıııza siı*iileri)

2- Konrıt veya işyerinin tapu seııedi l,e taşıırmaza ait gtiııcel taşııımaz kaydı
3- Arsa paylı tapıılar için eııılak veıgİsİ beyaruraıııesi
4- Yapı Kimlik Numarası alıırdığı tarilrteır öııceki son üç aydan veya'sqnı,aki son üç
aydan lrerlıangi birine ait konut/işyeriııe ait fatı,ra (Etektrik, stı, doğalgaz, Telekom)
5- Yıkılaır yapılar formu
6_ Riskli yapı tespit ıapoıu incelenıe formu
Riskli olarak tespit eclilen yapıda Yapı Kİııılİk Nrımaıası alıııdığı tarilıte ll,r,/.t edildiğini

ve Yapı Kinılik Numarası alındığı tarilrteır sorua talılil,e edilcliğiııe ılair eski ve yeni
adresini gösteren İUİlçe Nüfus ve Vataırdaşhk Miidi,irliiği.inden alııracalİ adrese dayalı yerleşim

yeri belgesi (şyeri için Yapı Kimlik Nuınarası alındığı tarihten sohıa tahliye edildiğine
daiı,yeıri adıesini gösteren güncel veryi daiıesindeıı alınan yazı veya işyeriniıı kapatıldığııa
8_

9-

dair ilgili ıneslek odasıııdan alınacak yazı)
'i.C. Zitaat Bankası A.Ş,'ye ait vadesiz, nrüııferit, TL

hesap ciizdanı fotokopisi
yapılan
Vekaleıen
başvıırııiaıda vekaletname aslı ve vekilin kinılik fotokopisi

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmısnr.
Er rak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr

adresinden Belge Num.:85977685-506.0:.06-E*1507

r,e

Barkod Num.:l0039812 bilgileriyle erişebilirsiniz.

