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1. Anıaç;
Brı kılaırızuır anıacı;6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alaı,ılarııı Döırliştiltiilnıesi Hakkıııda

ii
ll

Kaııııır'uır 5. Maddesi ve Uygulanıa Yönetıneliği'nin l6. Maddesi hiikiiırrleıince riskli olarak
tespit edilen yapılaıdaki hak sahipleıiıre Beledil,g BaşkaırlıkIarurca yapılacak olan kiı,a
yardınrları ile ilgiIi olarak başvuruııuır alınmasrırı, iııceleııııesiııi ve ödeııe yapılıncaya kadar
olan siireci tanımlaınaktır.

2. Tıııınrlar;
Çevre ve Şel,ıiıcilik Bakaırlığı'nı

Bakaıılık

:

Belediye

: İstanbul İlçe

Genel
Hak

Müdüı,liik : Alıyapı

sahibi

: 6306

Belediye Başkanlıklarını

ve Kentsel Döniişiiııı Hiznıeıleıi Genel

Mtidiiıliiğü'nii

sayılı Kanun kapsaıırında kira yardıını ödenresi yapılaıı nıalik,

kiracı ve sınır]ı ayni hak salıibi geıçek veya tiizel kişileri,
ifade edeı,.

3. Başvurıı Süreci;
Hak süipleıi 6306 sayılı Kaıruır kapsaınında, ıiskli olarak tespi t edilen bir konut ve
isveri iciıı riskli yapının brılunduğrı ilçe sınırıııdaki Belediye Başkanlığına başnııu yapacaktır.

Belediye Başkanhğı, lrak sa|ripleri taıafından yapılan kira yaıdııııı başvurıılaı,ırı aşağıtla

beliıtilen lıususlara göre iııceleyecek ve uyguır gördiiklerini onaylayarak ödeıne evrakrıra
bağlayacakıır.

l
ı€lge

5070 sı}'llı elekıronik

imzı l(ınununı göre 8İvcnli elcktİoDik imra ile imrrlınmrştlİ.

ık teyidine httpr/cvrıkdogrulıma.csb.gov.t ıdr€§İnd€n

Belg€

Num.:859776E5-506.02.06-E.3507

te Brrkod Nuln.j10o398l2 bilgileriyle erİş€bilir§iniz.
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ÇF;V]uj VB Ş]]I ]iRCiLiK I]AKANLl(i]
Altyapı r,e Keııtsel Döntişiiırı Hizıretlerİ Genel N4tkliiıliiğti

3.1

Risldi Olarak Tcspit E<lilen Konırtta İkanıet Dılen Malilderden;

a)

Başvuru dilckçesi,

1(Islak

li

iır,ızalı olıııalıdır,)

b) Nüfus ciizdaru foıokopisi,

c) Riskli
d)

Yapı Tespil Raponı (Yetkilileıce Onaylı),

Tapu beJgesi ve ıaşınnıaza ait güncel tapu kaydı,

2 3

Bağımslz bölüıntı belli olnıayaıı arsa paylı tapulaıda ayuca riskli yapı tespit
raporııırda beliılilen adıes ve ada,/parsel bilgileıi ile uyuınlu olacak şekilde bağımsız

bölümii gösterir eınlak vergi beyannaınesi isteııecektir.

e) fuskti

yapı tespit ı,aponında beliıtilen adres iIe ııyunılu olacak şekitde malik adına
kayılı, .R.A.A.D.net sist eıni iizeıinden riskli vanı icin yapı kinılik Nunıaıası

alıırdı ğı taı,ihten önceki son üc aydaıı vev a sonraki soı,ı ll c avdan lıerhansi birine ait

elektı,ik, su, doğalgaz,, sabit hatlı olınak şartıyla telefolı,/internet hiz-nıetleıi

ile ilgili

lreıhangi biı. farura,

f)

Malikin, risk|i o]aıak tespit edile!ı yapıda yapı kiınlik Nııınaıasınııı alındığı taı.ilıte
ikanıet ettiğhe ve ıiskli olaıak tcspit cdilen yapıyı tahliye ettiğine <lair eski
ve yeni
adresini gösteren

llılçe Niifrıs ve

mühürlü Adıes BilgiIeıi Rapoırı,

g) Yıkılan

ı

vatandaşlık Mtidüı.ttiğünden alınacak, inızah ve

a

Yapılar Forınıı (Islak inızalı ve nıiihiirlii),

tK-1: (onuı/işyeri Maliki için 8aşVuru Dilekçesi

'EK

2: Tapu Belgesi Örneklera (Kat Mülkiyetli, Kat lİtilakll,
Ar5a PaVh)
- EK_3: raşlnmaza
Ait GüncelTapu Kaydı Örneği
- tK-4:

Ad.es Bil8ileri Raporu Örneği

2
,e]ge 5070

sıülh clektroniL imza kıtrutruns g6rc güvcoli tlektronik jrnzİ ile imzalı[mlşnr.

lk tqidine http://cvrakdogrulam,.csb.gov.tr

adre§inden Belge Nüm.:8597?6t5-5o6.02.06-E3507

ve

Brrkod Num.:l00398l2 bilsileriyle €riş€bjlirsiniz.

T.C.

]

ÇİVlt]j VE ŞDllil.Cit-il( l]Al(ANt.laj l
Altyapı ve Kcıılse| I)öniişiiıı |,liznretlcri Genel Mtiıliirliiğti
Yıkılaıi Yapılat Fornıuı,ııırı teıı,ıiıı edilenreıııesi lıalinde binanın 1,ıkıldığıı)ı teyit cdctr
Beledjye/İlgili Kurıını yetkilisiııce verilıııiş ıslak iınzalı ve nıiilıliılii yazı

I

I

l

I

I

istenecckliı.

h)

l

Hak salıibiııe,/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Baı*ası A.Ş.'ye ait hesap cüz<lanı

fotokopisi istenecekıir.
NOT: Tünı beIgelerİn aslı veya fotokopisi alınrnahdır. Fotokopi alınrrrışsa "aslı görülıntiştiir"
kaşesi basılmalı ve işlcmi yapan kişiııin adı-soyadı yazılarak iıı-ızalanmalıdır.

I

3.2

Riskli Olarak Tcspit DdiIen Yapııla İşyeri İş!cten Malikler<lcn;

l
I

I

a) Başvı.ıırı dilekçesi, (Konut ınaliki için istenen başwru dilekçesi alınacaktır

ve
l

dilekçe ıslak imzalı olınalıdır.)

b)

Nüfus cüzdanr fotokopisi, (Firınayı teınsile yeıkili kişilerin)

c)

İmza siı*iileri, (Firınayı temsile yetkili kişilerin)

d) Riskli

l
l
l

Yapı 'lespit Raporu ğetkililerce Onaylı),

i
ı
i

c)

I

Tapu Belgesi ve Taşınınaza Ait Giincel 'fapu Kaydı,

l
!

Bağııırsrz böliııni.i belli olmayaıı arsa paylı tapıılaıda ayrıca riskli yapı ıespit
raporıında beliılilen adıes ve ada./parsel bilgileıı ile ııyı.ımlrı olacak
şekilcle bağıınsız

]

bötiiıni.i gösterir eınlak vergi beyaırnamesi istenecektir.

ıj

I

,

f)

Malikin, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kinı]ik Numarası
alıııdığı tarihlen önce risk[i yapıda işyeri işlettiğ ine dair yapı kiınli k Nuınaıasının

1

ı tarilıten önceki son ii c avdan veva soıuak i son üç ayd aıı lrcrhansi biıine ait
elektrik, su, cJoğalgaz, sabit hatlı ohııak şaı.tıyla ıelefon/intemet hizmetleri ile ilgili
alı ndı

herhangi bir fafura,

3
lelg€

5070 sa}ıt elekıronik imza

kınununı göİe güvetrli elektronikimza ile imzalanmışh.

ak ıeyidine http://e!rıkdogrulam9.csb.got.tr ıdre§inden B€lge

Nüm.:t59776s5-506.02.06_EJ507

ve

B9rkod Num.:l00398l2 bilgileriyle eriş.bilirsiİiz.

l

T.C,

ÇDVttlj VD ŞlrtliRCit-iK I]AKANt.]G]
Allyapı r,c Kenısel Döniişiinı [Iiznıctleı,i Geııcl Miirliiı,ltigii
I

i
I

Ya

kiııılik Nııırıaı,asııııır alındı

onıak

ı 1aı-ilrlen

i
i

iiskli yapıria işyeri

sol1

l

bııhınclrığuna dair riskli yal)ı tespit ıaportıııda belirtilen atlıes bilgiIeri ile uyunıhı oila

I
I
I

sicil kaydı,
I

h) Yapı Kjlıli N

lınd

slll

gösteren vergi dairesinden

sonra tahli ye edildiğine daiı- yeni adresini

tarih

alııırıış yazı vcya bağlı olduğu ilgili ıneslek odasıırdaıı

alınacak sicil kaydı,

Bazı gerçek kişi miikellefler ilgili odalaıa kaytt yaplıırnamakta olup, adres
değişlikleriııi bildiırnemektedirler. Bu dunınıda riskli yapırun tahliye edildiğiııi
belgcleınek üzere geıçek kişi ıntikellefler

içiı ilgili

veı,gi daiıesinden alacakları

onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişleriııdeki tal,ihler dikkate alınacaktır.

I

t

I

l

ı
I
I

ı
l

]

!

!

i)

Işycrinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya ıneslek odasından
alınacak yazı,

j)

l
!
!

i
:

,

i
i
l

Yıkılan Yapılar Fornıu (lslak imzalı ve nıiihürlti),

Yıkılan Yapılar Foınrunun teınin edilenıenıesi lıalinde binanııı yıkıldığını teyit eden

Bclcdiye/İlgili Kuruın yetkilisince verilnıiş ıslak iınzalı

ve niihtirlü

yazı

1

i
t

i

istenecektir.

k)

Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Zi,-aat Bankası AŞ'ye ait hesap ciizrlanı
foıokopisi isteıreceklir.

Başvrırıınuıı fitma yetkiIileıi (arafından yapıldığı duı.unılarda, gcrçek kişinin TC

Kinılik Nı,ıınarası ve Hesap Numarasrnıır

uyı.ıırrlıı olmasrna dikkaı cdilnıclidir. Aynr

şekilde başwru tiizel kişilik adına yapılmış ise ]'icaıet Ünvanı, Veıgi Kiınlik
Nuırıarası ile Hesap Nuıııarası tıyuınlrı olmalıdıı..

NoT: Tüın belgeleıiı aslı

veya folokopisi alınacakıır. (F-otokopi alınmışsa "aslı görülmüştüı:''

kaşesi vunılacak, işleıııi yapan kişiııin adı-soyadı yazılacak ve iınzalaııacaktır.)

l

4
5070 sayüb clcktronik iİDza

kanuİoıa göre giiv€nli

rk lcYidine http://€ırakdogruIams.csb.gov.lr

elektroniİ imza ile irrızallnnışt..

adİe§indeİ Betg€

Num.:85977685-506.02.06-E.3507 re Bırkod Num.:l00]98l2 bilgileriyb enşcbiİir§iniz.
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ÇLVltlr

]

]

]

3.3 liis|<li

Olarak Tcspit Eılileıı Kıınııtta İkanıct Et|en Kiracıtardan1

a) Başvuııı
b)

<lilekçesi,

5

i

]

1lsıak inızalı olnıalırlır.)

]

Nüfus ciizdanı foıokopisi,
l

c) Riskli

l

Yapı Tespit Rapoırı (Yctkililerce Oııaylı),

l
!

d) Riskli yapı

tespit ıapoıtıııda belirtilen adıes ile uyunılrı olacak şekilde başıııru yapaıı

kiracı adına kayıtlı A.R.A,A.D.net sistcıni üzerinden riskli vaııı için Yqp!_Kiqılik
Nı:marasınııı alıı)dtğı taı,iIıten önceki son üt aydan veı,a sonıaki soıı üc aydan
hcrhanqi biıine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olnıak şaıtıyla telefoü),/inte

)et

!
I

!
I
]

]

]

hizmetleri ile ilgili heıhangi biı, fafura,

e)

I

t

l

Kiracının, ıiskli olaı,ak tespit edilen yap ıda yapı kiınlik N rn-İl ara

Sl n

I

lı alındığı taIihte

l

ikanıet etıigiıre ve riskli olarak tespiı edilen yapıyı tahliye ettiğine daiı eski ve yeni
adresiıri gösteren İl/ilçe Niiftıs ve Vataırdaşlık Müdürliığiinden alınacak, inızah ve

l

mühiirlü Adres Bilgileri Raponı,
]
)

f)

]

Yıkılaıı Yapılar Forrnu, (Islak inızah ve ıniihiirlii)
]

Yıkılan Yapılaı, Forrııurıun leıırin edilemeınesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden
Belediye/ilgiıi kıırıınr yetkilisiııce verihıiş ıslak irızalı ve miihiiılti yazı istenecektiı

g) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat

Barü<ası

]

A.Ş.'ye ait hcsap cüzdanı

fotokopisi isteneceklir.

NoTı Tünı

belgeleı,in aslı veya fotokopisi alınmalıdıı,. Fotokopi ahnınışsa .'aslı göritlmtiştiir''

kaşesi vurulnıalı, işleıni yapaıı kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalarıııalıdır.

9

EK-5: Konut KiraclsIiçin Başvuru Dılekçesi

i
I

5
5070

I

s.rılı clektrooik imza kanununa göregİrenli elektronik imza ile imzllanmtştır

ı|r tetidine httpr/e\TakdoAruIalnı.csb.gol.tr !dresind€n

B€lge

\ı,m.:Es977685-506.02.06-EJ507

§c Barkod Num.: l00]9812 bilgilcri}.lc erişebilirsiniz.
l

T.C.
ÇEVlr]r VE ŞEllilt(jir.iK BAKnNLIĞl
Altyapı r,e Keııtsel Döııtlşiinı lliznıetlcı,i Genel Mikliiı{iiğii
j

3.4 Riskli Olaral< Tespit Bdilen Yapıdıı Işl,cri Bııluuan Kiracılıır.rlaır1
i
l

a)

Başvııru dilckçesi,6 1]slak iıırzalı olııialüdıı,.)

I
I

i
I

b)

Nüfus ctizdanı fotokopisi, (Firınayı temsile yetkili kişilerin)

l
I

l

c)

İnrza siı,ktileri,

(Firııayı tensile ycıkili kişiIeıin)
l

d) Riskli Yapı

c)

I

Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

!

A.R.A.A.D.net sistcıni üzcı,indeır riskli yapı iç in Yapı Kiırılik
Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine dair ı.iskli yapı tespit
Kiı,acının,

ıaporunda beliıtilen adres bilgileri ile uyı.ıırlu ve bağımsız bölüınii gösteren firma
(izedne veya fiı,nıa salıibi iizeıine kayııl ı Yaoı KiınIik Ntıınaı,asının alı
öncek

a

ğı taIihten

sonraki son iiç aydan biıine ait elektrik, sıı, doğalgaz, sabit

Ve

batlı olınak şartıyla telefbır/inteırıel lıizınetleri ile ilgili herhangi bir fatuıa,

f)

yarır kiınlik Nrıııarasının alındığı tarihten soıuaki soır üc ava
ait riskli yapıda işyeri
işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilcn adres bilgileri ile uyumlu bağlı
olduğu oda sicil kaydı,

g) Yıkılan

Yapılfu, Forınu (Islak inızah ve miihilrlü),

yıkılan yapılar lortnuntn temiır edilenıeınesi lıalinde binanııı yıkıldığını
teyit edeıı
Belediye/İlgili Kuıuın yetki|isince veı.ilıniş ıslak iınzalı ve nlilhilrltl yazı
istenecektir.

h) yapı kiuılik Nunıarasının alındığı ıarilıten

sonra tahliye edildiğiııe <laiı yeni adı.esini

gösteren vergi daiı,esiııden a|ınmış yazı vcya bağlı o|duğu

ilgili meslek

o<lasından

alınacak sicil kaydı,

6

Ex,6: işyeri Kiraclsl için BaşVuru Dilekçesi

6
5070 sayüİ

elcktronik imzı kanunüna göre gİvcnli elektronik imza ile imzılanmışılr.

ık leyidine httpr/etrı}dogrulıma"csb.gov.lr

adresindcn B€lg€

Nüm.:8597768s-506.02.06-EJ507

ie B.rkod Num.:l0o39El2 bilgil€rirle

erişebilir§iniL

l
I
I
I
I

!
I

i

i

I

i
I
I

!

1-.C.

ÇEVltE Vlj ŞüjI]il(ClI-üI( I}AKAN1.1Öı
Altyapı ve Keı)tse l DöniiŞtiın ] liznrcıleıi Gcncl Miidiiıltiğii

i
]
I

i

l}azı gcrçek kişi nı(ikeIlet)eı ilgili odalara kaylt ),aptırüıraıııakla olup, adıes
değişlikleı,ini bil<lirıneıııeklediı,leı,. Brı drıııınr<la ı,iskli yapınııı tahliye edildiğini
lıelgelemek üzere geıçek kişi nıiikellefler içiı,ı ilgili veı,gi tlairesiırdeıı alacakları
onaylı yazı veya oııaylı Yoklanıa Fişlerindeki taı,ihleı dikkaıe alınacaklıı,.

I

I

I

l
!

l
i
I

i)

İşyeri kapatılıı,ıışsa kapatıl<lığına daiı ilgili vergi daiıesi veya ııreslek o<lasındaır

I

!

i

a|ınacak yazı,

i

j)

I

Geı,çelc/Tüzel kişiye ait vadesiz,

TL, T.C. Ziı,aat Bankası AŞ'ye ail lresap ctizdaırı

]
]

fotokopisi istenecektir.
l

Başvuırınıın firma yetkilileri tarafindan yapıldığı dııruınlarda, gerçek kişinin TC

Kimlik Numarası ve IBAN Numarasıııın rıyumlrı olııasına dikkat edilı»elidir. Aynı
şekilde başvuıu tüzel kişitik adına yapıhrıış ise Veıgi Kinılik Nıınıaıası ile IBAN

i
I

ı
I
I

i

Numaıası uyumlıı olmalıdır.

i
I

NOT: Tiinı belge|edn aslı veya fotokopisi alınmahdır. Fotokopi alınınrşsa "aslı göıülnıilştüı"
kaşesi vuı,ulınalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılnıalı ve imzalarınıalıdır.

l
i
:

i
i

i
I

3,5 Riskli Olarak Tespit

Editen Konutta İkanıet D<leıı Sınırlı Ayni Hak

Sahipleriırdcn;

a)

I

i
!

i
i

Başvı.ıru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvıııu dilekçesi alııracaktır ve

I

dilekçe ıslak iınzalı o|malıdır.)

b) Ntilus ciizdanı foıokopisi,

c)

Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Sınırlı

ayni hak sahipliğini gösteıen Tapır Belgesi ve Taşıırmaza Ait Giincel Tapu

I

Kaydı,

1

,7

lg€ 5070 sa]llr eleklronik imza kanununı göre gürcnü

ik

(€yidine

hitpr/cYrakdogrulrnı.csb.gor,.tr

elektronikimz, il€ imzalınmışttr.

adresinden B€lge

Num.:8597768!506.02.06_EJ507

l,e

Barkod Num.:ı0o]98l2 bilgileriyl€

eriş€bilirsiniz.

l

T.C.
VE
lil(CiLiK
BAKAN1.IG1
Çljvlur
ŞEl
Altyalıı ve l(entsel Döniişiiııı LIiznıetleri Cicııcl Mikliirltiğil

li
]i

Kat ıniilkiyetli/kaı iı,titaklı lapu[aıda sı»ıı,lı ayni hak salıipliğiııi gösteırıl

şcı{r

bııluırııra]ıdıı.

e) Riskli

ile rıyııırıltı olacak şekilde sınırlı ayni
hak sahibi adına kayıtlı, A,R.A.A.D.net sisteııri tlzerinden ı,iskli vapı iciır Yauı
yapü tespit rapoıtıırda belirlilen adres

Kiınlik Nrınaı,as:ııın

hten ö

alı

sot]

a

an

Ve

ki

Ii

li
İl

l1

avdan birine ait elekh,ik, su, doğalgaz, sabit hatlı olınak şanıyla telefon/inteırıet
hizınetleı,i ile ilgili herhangi bir fatuı,a,

f)

SınırIı ayni hak sahibiniıı riskli olarak tespiı edilen yapıda Ya ı kimlik Nrınarasının
ahndığı ıarihte ikanıet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı talıliye ettiğine

dair eski ve yeni adresini gösteren İlİlçe Niiftıs ve Vatandaşlık Müdilrliiğünden
ahnacak, imzalı ve miihiirlü Adres Bilgileri Raporu,

g) Yıkılan

ll

Yapılar Foırnu (Islak inızalı ve ınühüı{ii),

Yıkılaır Yapılar Foımunuıı teıırin edilemenıesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/İlgili Kurum yeıkilisince verilnıiş ıslak iınzalı

ve nriihürlii

yazı

istenecektir.

h) Sınırlı Ayni Hak

Sahibiııe/vekiliıre ait vadesiz, TL, T.C. Ziıaaı Baı*ası A.Ş.'ye ait

hesap ciizdaru fotokopisi istenecektir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınnıışsa "aslı görüllniiştiil"
wıulnıalı, işleıni yapan kişinin adrsoyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

kaşesi

I
I
I

Riskli Olarak Tespit Etlilen Yapıda İşyeri İşleten Sınırh Ayni Hak Sahiplerinden;

3.6

!

I
I
I
I

a) Başvunı dilekçesi, (İşyeri ı,naliki için isteneır başvurıı rlilekçesi alınacaktır ve
dilekçe ıslak iınzalı olmalıdır.)

i
i
I
I

I

b)

Nü{iıs ciizdanı folokopisi, (Fiınıayı tenısile yetkili kişileriıı)

I
I
I

j

c)

j

İnıza sirktileri, (Firnrayı lenısile yetkili kişileıİn)

I

I

l

8
lge 5070 §.yıL €lektronik

imza kanununa göre gütenli €lcktronik

imz, ilc imzslgnmüştr.

ık le}idine httpr/eirakdog.ulnma.csb.got.tr adrc§inden Belg€ Num.:E5977685-506.02.06-E.350?

ve

Barkod Nüm.:l0039812 bilgil€ri}le

erişebilirsiniz.
I

i
,

,l,.Cj.

,

i

(jIiVR]l Vl] Ş]lHilr(]il.İK l]At(ANI-IGI
Altl,apı vc I(eıılsel DiiııiiŞiilı,ı llizııctlcii Ceııel lı4iidii1,1ii[lii

:

i
i
i

d) Riskli Yapı

Tespit Rapoırı (Yetkililerce Onay|ı),

e) Sıııırlı ayııi

hak sahipliğini göstelen Tapu Belgesi ve Taşııııraza

1

I

l
l

Aiı G(incel Tapıı

Kaydı,

l
l
l
l
:

Kat nıillkiyetli/kaı irlifaklı taprılaıda sınırlı ayıu hak sahipliğini gösteren
brı lu nn,ıa

f)

lıd

ı

şelh

l
l
I

ı.

Sınıtlı ayni hak sahibiniıı, ıiskli yapıda A.R.A.A.D.net sisteıni üzerinden riskli yapı
için Yapı Kiırılik Ntınıarası ahııdığı ıaı,iIrıe işyeri bulrıııduğıına daiı ıiskli yapı tespit
raporunda beliııilen adres bilgileri ile ııyuınlıı ve bağıınsız bölünıti gösteren fiıma
veya firrna sahibi iizeı,ine kayıllı Yapı Kimlik Nıımarası a]ındığı tarihten önccki son

iiç avdan veva soııaki soır üc avdan biıine ait clckı,i k, sıı, doğalgaz, sabit haılı olmak
şartıyla tclcfoıı/internet lıizınetleıi ile

I

!

l
l
I

I

i

ilgili herhangi bir fatııra,

c) Yapı Kiınlik Nuınaraşqlı alınrbfutarilleı sorıaki son (iç aya ait riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı lespit rapoırıırda beliıtilen adıes bilgileri ile uyunılrı son

iiç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,

h) Yapı Kiııılik Nuınarasının alıııdığı

taı,ihten sonıa ıahliye edildiğine dair yeni adresini

gösteren vergi daiıesinden alınınış yazı veya bağlı olduğu

ilgili nıeslek

odasından

alınacak sicil kaydı,

]

l

{

Bazı gerçek kişi nıiikelletler ilgili odalara kayıt yaptırnramakta olup

I

adres

değişliklerini bildirnıeıııektedir. Bu durunıda gerçek kişi nıükcllcfler için ilgili veıgi
dairesi/daiıelerinden alacakları onaylı yazı veya Yoklaıııa Fişlerindeki tarihleı
dikkate alıııacaklıı.

i)

Işyerinin kapatıhııışsa kapatıldığına dair ilgili vergi daiıesi veya nıcslek odasından
alınacak yazı,

j)

Yıkılan Yapılar Fornırı (lslak in,ızalı

ve milhüIlii),

9
5070 sa]ılü ele\lronik

lk re),idin€

imzı t.nununa gör. gii!€nli clckıronih imra it€ imzalanmışllr

htlpr/ctrakdogrulgma.csb.gov.ır 3drĞ§inden Bclge Num.:E5977685-506.02.06_EJ507 te Brrkod Num.:l00]9El2 bilgilcriJle eriş€bilirsiniz.

I

T.C.

ÇL,VIrL

V}.]

ŞEI,liRCiLiK I]AKANLlĞ|

Altyapı ı,e Kentsel Döntişiinı [Iizıııctleri Genel N4ikliitliiğti

Yıkılan Yapılaı, i*<ıııııııııtıır (cıniıı edileıırenresi Iıa]iırdc biı,ıanıır yıkılclığıılı tcyit cden
Belediye/İlgili Kuı,unı yetkilisiırce verilnıiş ıslak iır,ızalı

ve ııriilıtlılti

yazı

l

istenecektir.

k)

I

Geı,çek/Tiizel kişiye aiı vadcsiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A,Ş.'ye ait hesap cüz<laırı

I
I

l

fotokopisi alınacaktıı,.

I
I

Başvı.ııunun firma yetkililcri la!,aftndan yapıldığı dıınınılaı,da, geı,çek kişinin TC

Kiınlik Nuınarası

r,e Hesap

]

l
!

Nııııaıasının rıytınlrı olnrasına dikkat edilnıelidir. Aynı

l
l
l

şeki]de baş!uı,t| ttizel kişilik adına yapılnrış ise TicaıBt Ünvanı, Veı,gi Kiınlik
Numarası ile Hesap Numarası uyımlu olınalıdır.

l
l
,

l
I

NOT: Ttinı belgeleı,in aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınınışsa "aslı görüIıntiştiir"
kaşesi vııırılacak, işIeıni yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve iınzalanacaktır.)

I
I

I
I

I

3.7

l

Riskli Olarak Tespit Edilen Kanııı Lojnıanınıla İkamct Eden Kiı.acılardan;

l
İ

a) Başvuııı dilekçesi, (Kiracılar için islenen

i
l

başvtıru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe

ıslak iınzalı olnralıdır.)

i
I

b) Ntifus

cüzdanı foıokopisi,

c) lüskli

Yapı 'l'espit Raporu (Yetkilileıce Onaylı),

I
I

l

I

d) Riskli

I

olarak tespit edilen lojınanda A.R.A.A.D.net sistemi tiz-erinden ı.iskli vapı ig!4

I

yapı kiınlik nunlalas]nın alrndığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli
olaıak tespit edilen

I

lojınaırı tahliye eltiğine dair eski ve ycni adresini gösteren İVİlçe Ntifııs ve
vaıandaşlık Miidilrliiğtinden alınacak, imzalı ve nıiihiiı{ü Arlres Bilgileıi Raporu,

e) Riskli yapı olaıak

tespit edilen kaırru lojmanlarında ikamet etliğine dair riskli yapı

tespit raporuııda beliıtilen adres bilgileri ile uyııılu lojmanda ikamet edip kira
yardırnı başwııısııııda bulıııracak kişi adına kay ıl]ı yapı kiınli k Nuınarasının
alındı ğı larihte önceki son iic avdan vcya So

ki son iic avdan herhaıısi

[,ıiı,ine ait

10
qelge 5070 saylr el€ktronik

rak t€}'idine

imzı kanununa göre gİveatl G|ektronik imzı ile imz.lgnmıştr

http://€vrakdogrulama.csb.gov.tr

adresindcn Belge Nüm.:85977685-506.02.06E.3507

ve

Brrkod Num.:l0039812 biigileriylc crişcbili§iniz.

l

T..C.

Ii

ÇBVIü, VE Ş]) Iitt(]ir.jK t]AKANl-]Gl
Altyapı l,e Keürtsel Döntişiiıır ||izıl1ctleıi CclIcl Miidiıdiiğiı
eIektı,ik, stı, <loğalgaz, sabit hatlı olnıak şaı,ııyla

le

lelbı/iııteı,net hiznıctleri ile

ll
ilgili

heılıangi biı fanıı,a,

f1 Riskli

yapt olaIak tespit edilen kaıııiı lojnıaıılarııı<la ikanıeı ettiğine daiı.riskli yapı

tespit raponında beliılilen adıes bilgileri ile uyumhı

ilgili kıırumdan aldığı lojnıan

ıahsis ve tahliye yazısı,

g) Yıkılaıi Yapılar Forınıı

(lslak iııızah ve mühürlii),

YıkıIan Yapılat Folı]ltıntın teırriır edileı,ııeınesi ha]inde biııanın yıkıldığını leyit edcn
Belediye/Ilgili Ktıırıınca veriln,ıiş ıslak imzalı vc nrühiirlil yazı istenecektir.

h) Lojnıanda

ikaınet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, 1'L, T.C. Ziraat Baııkası AŞ'ye

ait hesap ciizdaru folokopisi alulacahır.

NOT: Tüın belgeleı,in aslı veya fotokopisi alıırmalıdır. Fotokopi alınıııışsa "aslı görülıııiiştiir"
kaşesi vuıulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılnralı ve imzalanmalıdır.
4.

ı<İRa

yınnıırıI öDEMELERİ HAKKINDA

GENDL HUSUSLAR

yukarıda bahsedilen hak sahiplerine ilişkin olarak alınaıı evrakların inceleıııesi
sonııcunda lıaşvuı,ttsu rıygun görülenler;

4.1. Ekte yeı alan "Kira Yaıdımı Ödeneleri FIak Sahipliği Tablosu7'hda

takip

edilecektir.

4.2, Dosyalar inceleniı,keıı hak sahibiırin dururııuna göre

ekte yer alan '.Kira Yardınıı

Dosyaları Çalışma Kağıtları"8 kullaııılacaktıı.

4.3. Belediyc Başkanlıklarr, istanbııI Çevre ve Şehiıcilik

iı

altındaki ,ıuınAralaı için daha öırce kira yar<iıuıı ö,deınesi yapılıp yapılmadığı

3

ll
s070

s.rllr elcklronik iınza kanununı göre gEvenli clektronik irnza ile imzalınmıştır.
adresinden B€lge

lİ

li
lı
]i

]i

lI

l;

ij

Ek-7: Kira Yaİdtml ödemeıeri Hak sahipliği Tablosu
Ek-8:Kira YardlmI Dosyalar| Çahşma Kağltlan

:rık l'}idiİc ht9'/cvrakdogrulıma,csb.gov.lİ

li

ııauatiıtıgtı ıaı.afından

bildirilen en büyük ı,iskli yapı kimlik nrınmızsının iizerindeki nıımaıaları içeıen yeni
başvunılaıı kendi değerleııdiıecek ve ödeme işlenıleıini yapacak, bilditilen ykN'nin

7

li

N[n.:85977685-506.02.06-tr.3507 ve Barkod Nuİn.:l00398I2
bilgilcriyle crişebiliGiniz.

li
l

,f.Cj.

QjVlt], VE ŞElIjI(Cil.iK l}AKAN]-]Ğ]

Altyapı vc Kcııısel Döııiiştiııı Lliznıeıleı,i Cicnel Mikltiı,liiğii

I

lıtısııstıııda İstanbul Çcvre ve Şehiıcilik İü Mıtütirüııgtı'nrüeı) yazı veya clekh.onik
1ıosıa ile leyiı a|acakIaı,dır.

4,4. Ekte yeı, alan "Kira Yar<lınıı Ödeıneleri Hak Sahipliği İcnıali''g aylık

olarak

]

(Özellikle ayın son güniiırii de içeı.ecek şekil<le) tanzinı edi]ecekıiı..
4.5. Bakanhğınrızca kaynak aktarınıı yapılınak tizcre ektc yer alan hak sahipliği icmali
en geç her

ayıı 7'si»de Bakanlığıııız Altyapı ve Keırısel Döniişiim

Hizmetleri

l

Geuel Müdürlüğü Söğ(itözü Mah. 2l79.Sok No:5 Çankaya/ANKARA a<lıesinde
olacak şekildc kargo ilc gönderilecektir.

i
l
I

4.6. Genel Müdiirlükçe her ayııı 14 iiıre kadar talep edilen tutarlar ilgili Belediye
Başkanhğının '|. C. ZiIaAt Bankası A.Ş. de açıırnıış olduğu özel hesaba kaynak

l
]

I

aktarınıı yapılacakhr.

]

4.7. Belediye Başkanlıkları, heı ayın l3'iinde çalıştıkları T. C. Ziraat Bankası A.Ş.
şubesine, hak sahiplerine yapılacak ödeıııeleri içeren Toplıı EFT fomıunulo (T.C.

)

Ziıaat Bankası A.Ş.'nin ıoplıı havale işlenıleri için de kullandığı foınıduı..) hazırlayıp
göndereceklerdir.

4.8. BakanIık

tarafından aktarılan kaynak Iıer ayın

l5

inde T.C. Ziraat Bankasının

ilgili

şubeleı,inden hak sahipleriııe gönderilecekıir.

4.9. Heı yıl Bakaıılık Makaını'ndan alınaır oluı'a istinaden kiıa yaıdımı tı.ıtar{arı
belirlenecek olup, yeni tutarlar Bakanlığımızca ilgili Belediye Başkanlıklanna
bildi,ilecektiı. Belediyeler kiıa yardınıı Ödeıneleri Hak sahipliği Listesi ve
ıcmalini brı tutan esas alarak ıanzim edecek ve her biı. hak sa}ıibine bu futar
üzeı,iırden ödenıe yapacaklardır.

4.10. Konut/işyeri kiracı|arnn 6306 sayılı Kanunun UyguIama Yönetıııeliği'n<le belirtilen

usrıl ve esasiar çeıçevesinde Bakaıılıkça bildirilen nıtar tek sefeıde

(defaten)

ı1

verilecektir.

4.1l. Koııut/işyeriııde sırırIı ayni hak sahibi olarak ikaııet cdenlere 6306 sayılı Kanııntın
uygulanra yöneınıeliği'nde belirtilen usul ve esaslaı. çeıçevesinde Bakanhkça
bildirilen tutar tek seferde (defaten) veıilecektir.

9^Ek-9:Xira
10

"

Yardlmı Ödemeleri Hak sahipliği lcrnali
Ek-10: Toplu EfT FormU
EK-11: 2017 Y,l, ll Ba2ll Kira Yardlml Tutarlarl

l

l2
ıelg€ 5070 §a},rl el€ktronik

ak teyidin€

imzı kınunuDıgör€

http://€vrakdogrulam9.cab.gov.tr

gİvonli €l€İaronik

adr.§ind€n

B€l8€

iinzı ile imzıl&mrştr

Num.:85977685-5M.02.06-E.3507 ve Bırkod Num.jl00398l2 bilgiıeriyle
trişGbilirsiniz.

]r

l:
I

.f.C.

ÇlrvRE VE Şl]HiltciLil( BAKANLIĞl
Altyapı r,e Keııısel Dthıiişiiıı Hiznıetleıi Gcne l \4iidilıliiğii
4.12. 02.05-20|7 tarihi

iIibaıiyle

Kia

yaı,dııırı ödeuıeleri. 25l0l

i

l2j|J_lıı]nı ye 2)990

sayılı R esl]rl Gazetede yayınılaırarak ytiriiıliiğe qilen Döniisilın proieleri ozel
Hesabı Yönehrreliğivle beliı,leııen yeni iş akışıııa r{öre qeı,çekleştirileccktir.
]

l

5. KİRA YARDIMI BAşVURULARINDA DİKKA,I,EDİLECEK DİĞDR uUsUL^R
]

Kiıa
olııp, bu ıarih itiban ile yapılan yeni başvulu]ar ve bu tarilr itibariyle

5.12017 yılı

!

Yatdıını Uygıılaınaları Kılavı.ızu 15.03.2017 taıihiııden itibaren geçerli
lieniiz

sonuçlandırılınaınış başvuııılar brı Kılavıız hükiimleı,ine göre inceleırir ve sonuçlandıtüllr.
5.2 6306

sayılı Kanrın kapsaııında riskli yapı malikleıiı,ıe heı, yıl alınacak Bakan Olrır'uııa

göre ş4dece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüın

5.3

I
I

]

,

l

icin l8 ay kira yardımı yapılacaklır.

l

Kira yardımı millacaatlarında, A.R.A.A.D.net sistenıi üzerinde riskli yapı için Yapı
Kim]ik Numaıası alıırdığı tadlıten itibaı,en ikaıneı etme şaıtı 2017 yılı için belitlenmiş
olup,20l6 yılı içerisiııde ıniiracaal edip Riskli Yapı Tespit Raporu Onay Tarihiıde ikaınet
edilmenıesi ııedeniyle talebi reddedilen|er, 2017 Kira Yardııırı Kr]aııızrında beliıtilen
başvuru şartlarını sağlanıası ve

etlikten sonraki

l yıllık

kiı" yaldınıı ınii(acaatı için öngöriilen ıiskli yapıyı tahliye

başvuru süresinin dolınanrış ohnası şaıtıyla yeniden müıacaat

yapıııaları haliııde ıalepleri Belediye Başkanlıklarııca değeı,lendirilebilecekıir.

I
I

i
I

5.4

Dönllşüm Projeleı:i Ozel Hesabındaı kira yaıdınıı ödenıesi yapılınış veya ödeıneleıi
devam eden hak salripleıine, 06.01.2017 tarihinden sorua başka bir riskli yapıda ikaınet

eıme şaılı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulaınaları Krlavıızu'nda beliıtilen diğeı, şartları
sağhyor olsa dahi aynı türden taşınrnazlan ile ilgiIi olalak (2. Konut-2. İşyeri) kira
yaıdınrı yapılnrayacakhr.
5.5

Riskli olarak tespit edileır hem konut hem de işyeri için kira yaıdıını başvunısunda

yılı Kiıa Yardıını Uygulaıııaları
alan diğer şaıtlaı,ı sağlaınaları haliırde başvı.nıları
Ancak başvııırınun Kira Yaıdını Ödenıeleı.i Hak Sahip|iği

bulunan hak sahipleı,inin ikamet etıne şartı ve 2017

Krlavuzu'nda

yer

değerlendirilebilecekıir.

l3
5070
,ak te},idioe

siyılı clektronik imza kanununa gör€ gİiv€nli ct€ktronik
httpIrevrİkdogru|ıms.csb.goY.tr adr€§inden

B€lge

imzı ile iıru.lınmştır.

NUm.IE5977685-506.02.06-E.3507

ve

Bİ.kod Num.:ı00398l2 bilgilcriyle erişebiİrsiniz.

,f.C.

ÇD\/lt]r VE ŞEHiRCiI-iK liAK,,\NLlĞ]
Altyapı r,e KenıseI Döniişiinı Lliz-»ıctleri Genel Mii<liiılliğil

Tablosııııa kayrlı sııasında nriikeıreı,liğe yııl açllran]as] adııra laŞln]ılaZ tiifıilıiıür
(koıııt/işyeı,i) beliı,lildiğindeıı eıııiıı olrıırınalı<iıı,.
S.6 Kira yardıniı ödenıeleı,i ııde A.R.A.A.D.ne t sistcnıi iizeıinden riskli vanı

i

iıı yaoı kiı,ıılik

Nuıııarasıııın alındığı larihte riskli yaoıda ikaınet ehne saılı aı?ıımakta olup, nıalik, kaacı
vc sınıı,lı ayni lrak sahipleı,iııden sadece bıı şartı sağlayaıılara kira yardın]ı yapıIacaklır.
5.7

Döniişiiın Projeleri Özel Hesabıııdaır aynı kişiye henı kiıa yardııı,ıı heın de faiz desteği

ödemesi yapılnıayacaktır. Dolayısıyla hak sahibiııin

kira yardınıına

başvıınnasr

dııııımıında faiz desıekli krcdiye başvuraınayacağı hususuna dikiaı edilınelidiı.. Başırını

dilekçesinde

yer alan

hrrsuslar ayrıca Belcdiye Başkanlıklarınca

lıak

salribiııe

aır]atılacaklır.

5.8

Faiz destckli kedi için başwruda bı.ılı.ıııan ve Bakanlığııııız taıafından faiz desıekli kredi
onayı verilen ancak herhangi bir nedenle brı hakkından feragat edip kira yardımına

başıııımak isteyeır hak sahiplerinin faiz desteği tutarının lresaplarına geçnıiş olması
halinde kira yaıdımı başvunılar,ı kabul edilrneyecektir. (6306 sayılı kanıınrııı uygulanıa

Yönetıneliği
5.9

l

6/7 geı,eğince)

A.R.A.A.D.ııet sistemi i.izerindeır riskli yapı için Yapı Kimlik Nunıarasının alındığı
ıarihten sonra saıış/ devit yapıldığı durunılarda, ye ni nıalik yaoı khnli k Nıınraızsınııı
alındığı tarilıte ikarnet etıııe şaıtını sağlayamayacağından kira yardııı,ıına başvıııaınaz. Eski

nıalikiıı kira yaıdınıı uygulamaları kılawzlında yer alan şartları taşın]ası ve riskli olarak
tespit edilen yapıyı satmadaıı/<levıehııeden önce kiı,a yardıını ödeınelerinin başlaması
halinde ödeıneleıi devaıı edecektir.

5.t0 Malikin ve sınırlı

ayni hak sahibiııin aynı bağımsız böliiınde ikanret etmeleri

durumunda yalnızca ınalik kira yardımından fhydalanabilecekıir,

5.1l

Ttlnr belgeleriıı aslı veya folokopisi (fotokopi iizedne "aslı görülmiiştiiı.'' kaşesi ile
işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazı,|ıp ve iııızalaıınalıdıı) yapı kimlik nunıaızsıııa (\.KN)

göıe arşivlenınelidir.
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5,|Z

Bağıırısız böliinı ııun]alası (konut/işyeri - iç kapı ırunıaıası) öneıırli ohıp; A, B, C gibi

blok ııtıı,ııaı,alaı,ı ıııevcııl ise ay[ı ayıı beliı,tilecek ve "Kiıa Yaı,dııı,ıı Ödenieleri Ilak
Sahipliği TabIosıı"na ayrıırtılı olarak işlenecektiı,.

l
I

5.13 Kira yardımı
"yerleşiıu y€ri

başvurıısı.ında bı.ı}ruıaır

i

lrak sahipleriııin Adres bilgileri ıaponıııda

!

fldrcsi" ile "diğcı adres" o]ıırak ilzere iki fark|ı adrcs bilgisiıriıı olnıası

dııruınııırda "yeıleşim yeı,i

adresl"

a

!
I

dikkate alıııarak kiıa yardıını başvtıı,ıılarınııı

,

l

\

değcrlcndirilıncsi gerekınekledir.

I

l
I
I

5.14

Yurtdışında ikauıet edeu kişiler, Türkiye'd9 brılunan riskli yapılaı.ı için ikanıet şartını

I

l
i

sağlayanıadıklarından kira yardunı başvunısıında buIuııaınazlar.

]
I

l

5.15

6306 sayıh Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardınr ve nıualiyeıler ıjskli

l

yapı tespit raporu esas alınarak değerlendirilınektedir. Bu nedenle; Riskli yapı ıespit
raporundaki adres bilgileri ile kiıa yardıını başvurı,ısu için suırtılan diğer belgeleıdeki
bilgilerin birbiıleriyle uyrıınlu olması önem arz etmektedir.

j

Riskli yapı tespit raporundaki adres bilgilerinin veya bağıınsız böltim sayısının hatalı
olduğuırun anlaş ılması haliııcle lisans]ı fiırıra ve il sili Beledivc Baskanl ıklarınca
düzeltilmesi ve onaylanması,

Adıes Bilgileri Raporıındaki adres bilgileriııin, riskli yapı tesit raporunda yer alan
adres bilgileri ile rıyumsuz olması halinde uyuınsrızluğun Belediye Başkanlığınca
numarataj belgesi ile düzeltilınesi,

Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışltk bulrınrııası halinde ise talep üzeıiııe ilgili kunım
laıafından onaylı resrni yazı ile diizeltilnıesi,

gerekınektedir. Belgelerdeki bilgileı,iıı birbiı,iyle uyrımlu hale getirilmesiırden sonra kira

yaıdımı başvurıılaı,ı değeılendiıilmesi gereknıekteclir.

5.16 Şiıiel,

konrıtunu işyeı,i olarak krıllaırıyor ise 20l7 yıh

Kiıa Yardın,ıı Uygı:lanıalan

Krlavuzunda belirtilen belgeleri sağlaması lıalinde kira yaıdıını ödenıesi alabilir ancak
Şirket, konrüu işycri olaıak krıllaruırıyor ise şirkct iizeıinrle brılrınan konuna ikanreı
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edcııleı',2017 yılı Kira Yaırlınıı Uygıılaııraları Kılavııztıırtla beliılilen şaıllaı,ı sağlaııraları
lıaliııtle yalnızca kiracılara ail lıaktan yaıaı,lanabilir.
l

5,17

Riskli yapı lespit ıapoı,ıı onaylanıp, yapınıır tahliye edilnresindeıı soııra kira yardnnı

başr,ı,ııu cvıaklarındaıı

bid olan Yanan Yıkılan Yapılar Fomıunun tenıin edilcınediği

durumlarda (yıkıın süı,esiııin rızrın olıııası, riskli 1,apı tespit ıaporı: onayına ililaz olması
vb.) başvunınun yalnızca

edilnıesi

ile

bı.ı

eksik evızk ile kabul edilınesi, yapınııı yıkılıp evıakın temin

başvrıııınrıır değerlendiıilınesi,

Kira Yardıını

Ödenıe]eri

Hak Sahipliği

Tablosı.ıııa kaydın girilerek ödenıelerin başlalılnrası gerckı ektedir.

5.r8 Riskli

olarak tespit edilen taşrnmaaıı tahliyesi»den sonra alııınrası gereken A<ires

Bi|gileri Rapoıunun, taşınınaz yıkıldıktaıı soııra alıırması halinde Ulusal Adres Veri
Tabauında eski adres siliııebilnıektedir. Adres Bilgileri Rapoırıııda riskli yapı adresiırin

silindiğine dair kayıt bulunınası duruı,ııunda,

20l7 yılı Kira Yardınıı

Uygulanıa|arı

Kılaırızunda yer alan eski adresi gösteren fatura (A.R.A.A.D.net sistemi üzeıi nden riskli
yapı ichı yapı kimlik Nrıı,ııarasıı,ıı n a]ındığı ıaıilrteı,ı öırccki son tic aydan veya sonıaki soır

üç aydan birine ait) ve yanan ve yıkılan yapılar forınrındaki adı.es belirtnıesi ile eski
adıesin tespiti nıüınkilıı oln,ıaktadıı. Dolayısıyla hak sahibi, ıiskli yapı yıkılııadan Adres

Bilgileri Raporu almasr konusunda ilgili Belediye Başkanlığnıca ve ıespite yetkili firma
tamfından bi lgilendirihnelidir.

5.19 Riskli

yapının yıkıldığına dair yanarı/yıkılan yapı|at Fonnunrın yapı yıkılmadan önce

diizenlendiğinin lcspili halinde ilgiIi belediyeniıı ııyaıılnıası, hatanın düzelıilıneııesi
haIiııde ise Cuıüuriyet Başsavcılığına sııç drıpırusunda bulunrılnrası gerekmektcdir.

5.20 Kira yartllnı başwıu

evraklarındaır biri olaıı faturanın temiıı e<lilemeıncsi haliııde,

tüketiın olduğunıı göslelen ve riskli yapı tespit ıapoı,unda belirtilen adıes ile iıyunılrı

olacak şekilde hak sahibi adıııa kayıt|ı yetkili kurunıca onaylı A.R.A.A.D.net s.i§lQıqi
ii7-eliırden riskli yanı icin Ya pı Kiııılik Nuıııaı,asının alındı ğı larilrtcıı önceki son üc aydan
veya soıuaki son üç aydan birine ail elcktı.ik, sıı, doğalgaz, sabit hatlı olnrak şartıyla
teleforı./internet hizmetleıi ile ilgili heı,hangi biı abonelik dökiııııü ile de fatı.ıı.a
şaıtı
sağlannıış olacaktıı,.
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j

ŞE1-Ii

i
j
j
I
I

5.2l

a) Kira yarclınrı lraşvrırusıı»da isteııen fatııaııııı, lıak sahibintleıı larklı bir kişiye ait

olrrrası dııruıııııııtla, hak sahibi ve fanıra sahibiniıı Adıes Bilgileti Raporu iIe riskli yaut

için Yap ı kiıılik

Ntıı,ırarasının alındığı tarihte riskli yapıda birlikte ikan,ıeı ettiklerini

belgelendirıneleıi l,ıalindc fatura şartı sağlanmış olacaklır.
b) Kira yaıdınıı başr,ıırusrında istenen faturanın,

l. ,2. vc

3. Derece (kaıı ve kayın

hısıııılığı) aile bireyleıinden birine ait olması dıınıınuııda Nüfus Kayıt Örneği ile
belgelendirilınesi halinde fatura şaııı sağlarunış olacakhı,.
c) Kira yaıdımı ]nilıacaaıında istenen falııranın vefat eden eş,

!

l
l
1

l
l
I

l

l
l
ı

l. 2. ve 3. Derece (kan ve

i

kayın lusınrlığı) aile bireylerinden birine ait olması dtııınrı:nda, söz koı,ııısu kişileriıı vefal

l

etliğiııin belgelendirihıresi (ınirasçılık belgesi, ölüın belgesi veya Ntiftıs Kayıt Örncği)
halinde fatura şaıtı sağlaıınrış olacakhr.

5.22

l
l

i

2017 yılı Kira Yardınıı Uygrılaırıaları Kılavrızu doğultusunda talep edilen faıuradan

amaç; kira yatdımı lalebinde bulıınan lıak sahibinin riskli yapıda A.R.A.A.D.net sisıemi

üzerinden riskli yapı

l

için Yapı Kimlik Nuınarasının alındığı tarihte ikamet

ettiğinin

belgelendh,ilınesine yönelik olııp, fahıı,anın heıhangi bir krınıııı tarafından sembolik olarak

l
l
l
I

!

i

j

]

diizeırlenmesi veya fatruada tüketimin bıılı.ını,ııaması halinde değeılendiıınenin lek bir
ktırrııııdan alıııan herhangi bir dönenıe ait fatrııa iizeriırden yaprlınanrası, Yapı Kimlik
Nı.ınıaıasının alındığı tarihten önceki son tiç aydan veya soru.aki son üç aydan herhangi bir
tarihte ikaınet edildiğinin beIgelendiıilııesine yarayacak ıniktarda zorunlu tiiketimi içeren

elcktrik, stı, doğalgaz ve sabit hatlı olınak kaydıyla telefon ya da iııternet fatura]arındarr
biı,i ile birlikte değeılendirilnıesi gerekmektedir.

5,23

!

Kiı,a yardımı başvııı,tısuııda isteıren A.R.A.A.D.net sistemi iizeriııden riskli yapı için

Yapı Kimlik Nuınarasının alındığı tarilıten önceki soıı üç aydan veya sonraki son üç ayr.lan
birine ait fatrıralar arasında ı,iskli yapı ıespit rapoı,unda beliıtilen adıes ile ı.ıyunltı olacak

şekilde hak sahibi adııra kayıtlı elektrik, su, doğalgaz, sabit hath olınak şaıtıyla
teleforrinleııet himretleri ile ilgili herhangi bir faıuranın ıenrin edilmesi gereknıektedir.

kıedi kaıtı ekstresi,

cep telefonu fahırası gibi adrcs teyidi yapılanayan belgeler kesinlikle

kira yaıdımı başvuırılatında değerlendiriImeyccekıir.
I7
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1

5.24 Arsa pay|ı lapıılaftla,

ilgili Belediyedeı,ı alınacak bina eııılak veı,gi beyanıaniesi ile

fahıra iizerinde bağınısız bölthn ırrımaralaı ıırıır göslerilnıiş olması gerekrııektedir. Başıııru
esnasında ibı,az edilen A.R.A.A.D.net sisteıni üzeı,iııdeıı

riskli yapı içiıı Yapı Kinlik

Nrıınarasıırın alındığı tarihte geçerli biııa eınlak veıgisi beyanııaınesiııdeki biııa hisse
oıanlaı,ı dikiate alınaıak kira yardıını başvuruları değerlendirilebilecektir.

İ

l
İ

l
I

i
I

l
I

l
i
!

ı

5,25

i

Hisseli tauularda (kat mtllkiyctli-irtifaklı va da arsa ııavlı tapu) A.R.A.A.D.net sisteıni

iizerindcn riskli .yaor için YaplKdiLNuı:]@§!3lutdığı ıaı,ihte ikaıııet eden hissedgla!!ı
lrissesi oıanında kira yaıdınrı yaoılabiliı,. Bağımsız böliiıniin hisseli oIduğrı basnıı,ularda.
ı

her hak sahibi icin ayrı ayrı başvuru dilekçesi aiınacaklır.

5.26 fuskli

i
ı

ı

yapıda ikamet eden hisseli lapuya salrip ınaliklerin ayrı ayt,I kiı,a yardınıı

başvıııı.ısunda brılurırııası gerekmektedir. Mı.ıvaffakatname/lbragatname ile başvuırı kabııl

edilıneyecekıir.

ı
l

l
l

I

!
I

I

5.27 A.R.A.A.D.net sistemi iizerinden ıiskli yapı için Yapı Kinrlik Nuınarası alındığı tarihte

I
a

n'ıevcııt olaıı hisse oraıılaır dikkate alınarak kira yaıdıını yapılacak olup, söz konusu taıilıte
tapuda yer alan bağımsız böliimün lrisse oıaırıırın tespiıinde 1ereddüte diişülnıesi halindc

i
i
I

belgeleı,e ek olarak enılak vergisi beyarııraınesi de ıalep edilerek başvuruya ait hisse oranı

I

I

tespit edilecektiı.

I

ı

5.28 Diizenleneıı eınlak r,ergisi beyaruıaırıesi tüıii bina içiır olnıalı, ilgili bağıınsız böli,inı ve

Iıissesi açıkça gösteı,ilmelidiı,. Arsa emlak veı,gisi beyannamesi kesinlikle ka[ırıl
edilmeyecekliı,.

1'

j

i
I

i

5.29 Vek6letnanıc ilc yapılan başvurulaı,da;
Sadece başvıurı vapınak için Vekaleınamede "6306 Sayılı Kanun kaosamında kira

yardımı bası,urusıı yanınava" yetkitjd_ir
Hem başvı!ırı he_tıı de kiıa yardımı aImak icin

ise "6306 Sayılı Kaırun

kapsaınında

\iı,a yaıdıı,ııı başvrıtıısu vaıınıaya ı,e kiı,a bedelleriıri alınaya" yetkilidir

"

EK 12: Emıak Vergi Beyanname Örnekleri (Tam ve Hisseli 8eyannameler)
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baı,csi

r

alnralıdıı. '3 vekaletııaııreırin ııoteırlen oııa 1,1ı aslıırıı,ı ı,e vckiljn kiııılik

lbtokopisiırin alınnıası geı,ekrııekle<liı

l8 yaşından kiiçiik çocukların, r,elilerinin veya tayiıı edihıiş ise vasileriniıı hak
a<lına

sahibi

yaptıklatı kiı,a yardıını başvı.ırıılaı,ı değerleııdiıilebilecektiı..

ı
l

İ

5.30
a)

Riskli yapı ınalikinin kira yardıını başııırıısrıııdan önce vefat etııesi lıalinde;

l

Yapı Kiınlik Nuııarasınııı alıırdığı tarihte birlikıe ikamel etnıeyen ııirasçıları ikaınet

I

l

şaflını sağlayamadıkları için kira yardıını başvrıruları değerlendirnıeye alınır.ıayacaktıı.
b)

Ancak Adres Bilgileri Raponı ile vefat edcır hak sahibiyle birlikte Yapı Kiınlik
Nıınıarasınııı a|ındlğı tarihte ikaınet ettiğini belgeleyen ııirasçıIar, hisseleri oı.anında
kira yardııırı başvunısu yapabilirler.

5.31 kiı,a yardıırı ödeneleri

l

devanr eden hak salıibiııin vefalı halin<le kira yaıdunı

ödeneleıi duı,duııılmalıdır. kalan

l

kiıa

yardımıırııı varisleıe ödenıııesine devanı
edilebilınesi içiıı Mirasçılık Belgesi,la varislerjır kimlik fotokopileri ve T.c. ziraat
Bankası A.ş. vadesiz hesap ciizdan fotokopileı,i ile başvrııırıaları gerekn.ıektedir. söz

i
i
i
i

l

koııusu belgelerle başvuru yapılması halinde varislerin kaydı kira yardınrı Hak saiıipleri
Tablosrına girilerek kalan kira yardııııı ıaksitleri varislere hisseleri oıanında ödenmeve
devanr edecektir.

5.32

Riskli yapı içeıisinde bulunan garaj ve depo gibi oı.tak alanlar veya eklenıiler ayı.ı
bir

bağnnsız böltinı olarak dikkate aluınayacak, ikanret edilen riskli yapının yahut
işletilen iş
yeriııiıı ekleniisi ohnaksrzırı ınevcut yapıdan faıklı bir nıahalde
olnrası ve depo/ahır olarak
kullanıldığının resmi krıııııı|aıca (vcrgi Daiıesi ile bağlı bıılunulan o<ia ya
da kuıunırın)
oııaylı yazısı ile tespit edilnıesi halindc işl,eıi o|aıak değerlendiı.ilecek
ve
yar<lııırı

kira
başıııruları kabul edilecektiı,. Dııbleks ,eya tripleks yapılar ise
tek biı bağıısız böIiim
olaıak değerlendiıilecektir.

]

Deırıek, vakıf ve koopeıatifleriıı riizel kişiliğe sahip
olınaları sebebiyle kira yardıırrı
başvrııııları işyeri olarak cieğeılendirilecektir.

5.33
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Çnvlr]l VD ŞEHiR(]İt-iK BAKANI-IĞI
Allyapı \,c Kcırtscl Döntişiilıı Fliznrctlcri Gclıcl Mticlİirliiğii

5.34

i

Tiizel kişiliği soıılaııdıı,ılaııranıış koı)iıt yapı koopeıatiİlerinde bağıınsız böliiın laplılaı,ı

1

l
I

olıışruıulıııadığından, l l63 sayılı Kaırrına göı,e dtizenlenıniş ve bağıınsız bölihııüı lıangi

i

hak sahibine ait olduğunu gösteı,eıı ı]oter oıraylı Kooperalif Oı,taklaI Deftefi öıneği ve hak

i

sahipleıi adına olması kaydıyla ıiskli yapı içiır Yapı Kimlik Nuınarasınıı alıırdığı tarihten

i

önceki son üç aydan veya soırraki soıı iiç aydan biıiıre ait elektrik, sıı, do$algaz, sabit hatlı

olıııak şartıyla telefon./iııteı,üıe1

faturası ile başrııru İçin geıekli diğer şartların sağlaıınasr

l

I

i

l
i

I

l
l

duıuınuııda başvıırulaı, değerlendirilebileceklir.

]

l
]

5,35 Riskli

yapıda apaıtlnaıı görevlisi olaı,ak ikaınet edsnlel, apartman göıevlisi olaıak

çahştıklarıııı belgelendirırreleri (Noter onaylı karaı,defteri, SGK'daır alınmış aylık hizmet
listesi ite) halinde kim yardımından kiracı olarak faydalaııabilecektiı.

5.36

]
I
I
I

I

,
l

Başvı,ııu sahipleı,ine ilişkiıı ad soyad, lıesap ııııınarası değişiklikleri, giincel ntifus

cüzdanı foıokopisi ve ekte yer alan "Kira Yardınıı Düzeltme Tıılanağı"ls alınaı,ak

l
l

gerçekleştirilecek ve hak sahibine ait kiıa yardınıı dosyasına eklenecektir. Bu değişiklikler

"Kira Yaıdıını Ödenıeleri Hak Sahipliği Tablosu"na da işleneceklir.

I
I

!

i

5.37 Başvurıı

sahibinden T.C. Ziraat Baı*ası A.Ş.ye ait vadesiz,

fotokopisi istenerek başvuru
kaydedilirken

TL

hesap cüzdanı

Kira Yaıdııııı Ödenreleıi Hak Sahipliği

Adı soyadı, TC Kimlik ntıınarası ve

ban]<a

Tablosuna

l
I

hesap nıııııarasrnın kontrol

edilırresi gerekmektedir. T.C. Zitaat Baııkası A.Ş. lıesabı ohnayan lıak sahipleriıre ödeme

yapılmayacaktır.
5.3ıl

kiı,a vaı dınıı basvuı,u dilekcelerinde adres- hak sahibinin adı . sovadı. basvuru sahibine

ait vadesiz T[- baııka lresap nrınıarası, iletişim bilqileri ve iıııza husııslarına dikkat
edilecektiı. VekAlet ile başvuru halinde vekilin adı soyadı ve inızasrnrn eksiksiz oinasına
dikkat edilecektiı.

5.39

Herlrangi bir sebeple hak sahiplerine fazla ödenen biı tutal söz koırı,ısı.ı olnıası ha]inde

fazla ödeneıı futar bir sonraki aydan ınahsup edilir.

]

]
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!

5.40 Çeşitli

nedenlerle lıak sahibi olınal,an Piui1"," yapılnıış olaır kila yaldıt,ılı ıutarları

13.0g.2Ol2 tarih ve 284lO sayılı Döniiş(iın Pıojeleri Özel Hesabı Gelir, llaıcaına, Kredi

ve Kaynak Aktarıını Yönetıııe liği'niıı 23. nıad<lesinin tiçiincii fıkı,asındaki "döntişiim
uygrılaıımsı esırasıııda taalüiitnanıede beliılilen ve Bakanhkça belirleııen diğer şaıllara
rıygun haı,eket etıneyenlefe aktarılan kaynaklat, aktarılış tarilıiııden iıibaıen ıahakkrık eden
I

kanııni faizleri ile birlikte genel hükiinlere göre geri alıırır" hükmii gereğiııce tahsil

edilecektir.
]

I

Söz

konrısrı kişiııiı,ı

kira yardınıı iadesini yapacağı taıihe

lıtüp://w\yw.baıobiıiik.org.tıy'HesaplamaAraclari

l

I

göre

adıesinden faiz oranı Vo9, faize esas gün

360 olaıak işaretlenip hesaplanacak faiz hıtarı ile anapaıa toplanıının aşağıdaki bilgiler

l

doğnıltıısrın<la Döniişiim Projeleıi Özel Hesabııra yatıulması vc iade makbuzu ile Genel

l

MtidüIlüğihnüze de bilgi verilmesi geIekrı,ıektedir.

l
l
l
l
l
l
ı
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:Altyapı ve Kentsel Dönüşünı Hiaııetleri Genel Müdürliiğü

Açıklanıa

:

Faizi

1

]

(Hak sahibinin adı soyadı yazılacak). ....'ruıı Kira Yaıdıını İadesi yc Gecikıne

l
]

l
1

I

i
!

l
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