6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ

BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:
KONUT
Konutu riskli olarak tespit edilen hak
sahipleri için kira yardımı başvuru rehberi.

-

-

Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı,
(Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel
bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.)
Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz,
telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura,
Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
(Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.)
Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski
ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri
Raporu,
Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ
BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:
İŞYERİ
İşyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri
için kira yardımı başvuru rehberi.

-

-

Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve
ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda
belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç
aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda
sicil kaydı,
Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir
Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı
veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap
Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret
Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ

BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:

KONUT

-

Riskli olarak tespit edilen konutta ikamet
eden kiracılar için kira yardımı başvuru
rehberi.

-

Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde
riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair
eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres
Bilgileri Raporu,
Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü)
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir
Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ

BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:

KONUT

Riskli olarak tespit edilen konutta ikamet
eden sınırlı ayni hak sahipleri için kira
yardımı başvuru rehberi.

-

-

-

Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
İntifa hakkını gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve
ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş onaylı yazı istenecektir.
Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde sınırlı ayni hak sahibi adına kayıtlı riskli
yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
Sınırlı ayni hak sahibinin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı
tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı
ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
Sınırlı Ayni Hak Sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi
alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ

BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:

İŞYERİ
Riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri
bulunan sınırlı ayni hak sahipleri için kira
yardımı başvuru rehberi.

-

-

-

Başvuru dilekçesi, (İşyeri maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
İntifa hakkını gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve
ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
Sınırlı ayni hak sahibinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit
raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine
kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda
işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı
olduğu oda sicil kaydı,
Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı
veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap
Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret
Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ

BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:

İŞYERİ

-

Riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri
bulunan kiracılar için kira yardımı başvuru
rehberi.

-

Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
Kiracının riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda
belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı
son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda
sicil kaydı,
Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı
veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN
Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi
Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI BAŞVURU REHBERİ

BAŞVURU YAPILACAK KURUM
RİSKLİ ALAN DIŞINDAKİ RİSKLİ YAPI İÇİN:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

_

RİSKLİ ALAN KAPSAMINDAKİ YAPILAR İÇİN:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İstenen Belgeler:

LOJMAN

Riskli olarak tespit edilen lojmandaki
kiracılar için kira yardımı başvuru rehberi.

-

Başvuru dilekçesi, (Kiracılar için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen
adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen
adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman tahsis ve tahliye yazısı,
Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi
alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılmalı ve işlemi yapan
kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 20.01.2015

